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Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126   

         Škola podporující  zdraví  
                          

telefon:  376 313 353        e-mail:  zscapkova@investtel.cz                   IČO:  70825912 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 
 
 

1. Charakteristika školy 

 

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126, 339 49 Klatovy 

příspěvková organizace 

IČO: 70825912 

IZO 102164274 

tel.: 376313353 

e-mail: zscapkova@investtel.cz 

ředitel školy: PaedDr. Dana Martinková, Ph.D.  

název a adresa zřizovatele: Město Klatovy, Nám. Míru 62, Klatovy 1 

 

poslední zařazení do sítě škol:  

Rozhodnutí č. j. 25 831/2011-25 ze dne 5. 9. 2011 s účinností od 5. 9. 2011 

 
1.1. Seznam odloučených pracovišť 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Čapkova 126, Klatovy  23 517 

Odloučené pracoviště není   

 
1.2. Vzdělávací program školy 

Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku 

ŠVP Zdravá škola  č.j. 79-01-C/01 1. - 9. r. 

Rozšířená výuka předmětů není  

 
Škola podporující zdraví – projekt schválený SZÚ Praha, certifikát ze dne 29. 5. 2002, člen 

krajské a národní sítě škol podporujících zdraví 

          
1.3. Součásti školy  

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení 

Počet přepočtených 
pedagogických 

pracovníků 

ŠD  180        170          6        4,1  

 

Název součásti Kapacita 
 

Počet stravovaných Počet 
přepočtených 

pracovníků dětí, žáků zaměstnanců cizích 

ŠJ neuvedena 515 54 146 8 (z toho 2  
z dop. činnosti) 

 
1.4.  Typ školy: úplná ZŠ 
 
1.5.  Spádový obvod školy je určován Vyhláškou města Klatov (č. 2/2012) 

mailto:zscapkova@investtel.cz
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1.6.  Speciální třídy 

 Počet 
tříd 

Počet 
zařazených žáků 

Poznámka 

Speciální třída 0 0  

S rozšířenou výukou 0 0 Jaký předmět: 

 
1.7.  Individuální integrace postižených dětí 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 1 

Sluchově postižení 1 

Zrakově postižení 1 

S vadami řeči 3 

Tělesně postižení 2 

S více vadami 1 

S vývoj. poruchou učení a chování 26 

Autisté  3 

Celkem 38 

 
1.8. Materiálně technické zajištění školy 

  Škola provozuje činnost v budově v Čapkově ul. 126, která byla zkolaudována v r. 

2000 a je bez zjevných technických závad. Budova v Čapkově ul. 136 – sportovní hala, která 

byla zkolaudována v r. 2003 a je technicky bez závad. Činnost školní jídelny probíhá 

v budově v Hálkově ul. 134, kterou spravuje Správa nemovitostí Klatovy. Od 9. 9. 2011 

slouží potřebám školy školní víceúčelové hřiště. 

 

1.9. Rada školy  

  Školská rada pracovala ve složení Mgr. A. Kramlová (předsedkyně) a JUDr. T. Slavík 

za zákonné zástupce žáků, Mgr. T. Černý a Mgr. V. Zwiefelhofer zastupující pedagogické 

pracovníky, p. V. Fiala a Ing. V. Chroust za zřizovatele. V říjnu 2012 se konalo zasedání 

školské rady k projednání a schválení Výroční zprávy za šk. rok 2011/12. Školská rada 

zasedala na jaře dvakrát, v dubnu projednala Zprávu o hospodaření školy za rok 2012 a 

Návrh rozpočtu na rok 2013, v červnu schválila Školní řád a projednala dodatky ŠVP Zdravá 

škola.  

 

2. Údaje o pracovnících školy  
 

2.1.  Přehled o zaměstnancích školy 

Počet všech pracovníků * Počet pedagogických pracovníků * 

65/53,2 46/38,9 

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 
            

2.2.  Personální změny -  školní rok 2012/2013 

Počet ped. pracovníků, kteří nastoupili na školu 6 

- z toho absolventů PF, VŠ (u ŠD absolventů SPgŠ) 1 

Počet učitelů, kteří odešli ze školy 1 

- z toho na jinou školu 1 

- z toho mimo školství 0 

Počet pracovníků v důchodovém věku 2 

 
2.3.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 648 100  ------------------------------- 
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- z toho počet neaprob. hodin 29 4,5 % I.stupeň (4 hodiny) 
Český jazyk (16) 
Fyzika (3) 
Výchova ke zdraví (6) 

 
Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné): aprobovanost považujeme 

za dobrou 

 
2.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 51 

Celkový počet účastníků 201 

Vzdělávací instituce KCVJŠ Plzeň, KÚ Plzeňského kraje, 
Společnost iStyle Plzeň, Biskupství Plzeňské, 
HZS PK Klatovy, Plzeňský inspektorát ČŠI, 
Tandem – koordinační centrum česko-
německých vztahů, JIRMA BOZ Plzeň, 
Společnost výukové programy Mělník, Oxford 
Professional Development, Venkovský 
prostor o.p.s., ZČU Plzeň, Duchware s.r.o. 
Plzeň, VOŠ, OA, SZŠ a JŠ s právem SJZ 
Klatovy,  Společně k bezpečí o. s. 

  
           
3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 
 

3.1. Zápis žáků do 1. třídy 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů  Skutečný počet 
přijatých dětí 

Skutečný počet 1. tříd 

navržen skutečnost 

71 16 16 54, 
z toho 1 na jinou 

školu 

2 

 
Zápisu se zúčastnilo jedno dítě 5leté, kterému následně nedoporučilo školské poradenské 

zařízení nástup do 1. třídy, a zákonný zástupce vzal žádost zpět. 

 
3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní   
                 docházky 

Počet 
celkem 

Z toho přijatých na 

gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné 

43 11 24 8 0 0 

 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 20 

Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 17 

 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2012/13 

Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah 
(počet hodin/týden) 

0 0 0 

 
 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 

4.1. Prospěch žáků  

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

517 319 191 5 13 2 
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Nehodnoceno: 2 žáci (plní povinnou školní docházku mimo území ČR) 
 
Analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání:  

Na 1. stupni neprospěl 1 žák (4. ročník), který postupuje do vyššího ročníku, protože na 

daném stupni základní školy již ročník opakoval.  

Na 2. stupni neprospěli 4 žáci, z toho 1 žák bude opakovat 6. ročník (přestoupil na jinou 

základní školu), 1 žák bude opakovat 8. ročník, 1 žák postupuje do vyššího ročníku, protože 

na daném stupni základní školy již ročník opakoval, 1 žák na daném stupni již ročník 

opakoval, zároveň splnil 9 let povinné školní docházky a byl přijat do učebního oboru.  

 
4.2.  Chování žáků 

                      Snížený stupeň z chování:                    Počet žáků:  

 I. pol. II. pol. 

 2.stupeň 2 1 

 3.stupeň 0 1 

 
4.3.  Docházka žáků  

 I. pol. II. pol. 

Zameškané hodiny  19.019 23.867 

- z toho neomluvené 11 227 

 
4.4.   Přehled volitelných a nepovinných předmětů 

Volitelné předměty:  

 7. ročník:  Informatika 

Ruční práce 

Ruský jazyk 

                      Seminář z dějepisu 

Seminář ze zeměpisu 

Technická praktika 

                           Volitelná tělesná výchova 

                          

 8. ročník:  Informatika 

Konverzace v anglickém jazyce 

Ruční práce 

Ruský jazyk 

Seminář z dějepisu 

Technická praktika 

Volitelná tělesná výchova 

                           

 9. ročník:  Informatika 

Konverzace v anglickém jazyce 

Ruský jazyk 

                             Seminář z chemie 

   Seminář z přírodopisu 

                             Seminář ze zeměpisu 

                             Základy všeobecné vzdělanosti 

                             

 

Nepovinné předměty:  

 1.stupeň – Sborový zpěv, Přípravný zpěv, Úvod do křesťanství 

 2.stupeň – Sborový zpěv, Komunikace, Úvod do křesťanství              
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 Pro některé žáky, kteří si zvolili více volitelných předmětů, než určuje učební plán, byl 

další z nabídky volitelných předmětů veden jako nepovinný. 

 
 
4.5.  Zkušenosti se ŠVP: 

           V 1. - 9. ročníku je vyučováno od 1. 9. 2007 podle vlastního Školního vzdělávacího 

programu „Zdravá škola“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (31 504/2004-22 ve znění úpravy 27 002/2005-22), doplněného o vlastní projekt 

„Škola podporující zdraví“. ŠVP byl od 1. 9. 2012 doplněn o Dodatek č. 1 – komplexně pojatý 

volitelný předmět pro žáky 9. r. Základy všeobecné vzdělanosti a Dodatek č. 2 - Příloha 

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. 

 

 

5. Nadstandardní aktivity 

 

5.1. Zájmová činnost organizovaná školou 

  Kroužky: zájmová tělesná výchova (3 skupiny), kroužek kopané, kroužek košíkové, 

kroužek pro nápravu dyslektických obtíží, kroužek zpěvu, dramatický kroužek, kroužek Malý 

záchranář a kroužek dopravní výchovy 

 

5.2.   Další mimoškolní aktivity, prezentace školy na veřejnosti 

  Dětské pěvecké sbory (1 sbor vedla Mgr. Jitka Lubasová, další PaedDr. Dana 

Martinková, Ph.D., 1 sbor Mgr. Monika Černá) absolvovaly celkem 37 vystoupení (DPS 

Prvňáčci  11x, DPS Berušky 13x, DPS Karafiát 13x).  Sbory mimo jiné vystupovaly na 

nejrůznějších akcích na klatovském náměstí, charitativním vánočním koncertu 

v arciděkanském kostele, na adventní a májové přehlídce dětského sborového zpěvu 

v kulturním domě, účinkovaly v muzikálu  Princ egyptský. Prvňáčci např. zpívali v rámci 

pořadu Děti dětem na klatovské Hůrce, ve Kdyni, vystupovali v průběhu akce Zdravého 

města Klatovy Na jedné lodi. Berušky zpívaly na koncertu Tří sborů v Plzni, uspořádaly 

podzimní koncert pro seniory, účastnily se zpívání koled s Českým rozhlasem, vystupovaly 

na republikové přehlídce pěveckých sborů „Světlo za Lidice“. Získaly zlaté pásmo na krajské 

přehlídce dětských pěveckých sborů v Rokycanech. Karafiát vystupoval na Česko-

bavorském dnu v Železné Rudě – Alžbětíně, v Dešenicích v rámci Evropského festivalu 

duchovní hudby Šumava – Bayerischer Wald, na vzpomínkové akci k 200. výročí 

klatovských karafiátů. Sbor získal stříbrné pásmo na krajské přehlídce dětských pěveckých 

sborů v Rokycanech.  

  Dramatický kroužek Otakárek vedený Mgr. Marií Zwiefelhoferovou, DiS. vystupoval 

11x na veřejnosti s 8 představeními, např. na hradě Rýzmberk, na Tanaberku, v Klatovech. 

Nastudoval hry Anežčina cesta, Šermířská pohádka, O třech sudičkách. Pěvecké sbory 

spolu s dramatickým kroužkem připravily pro klatovskou veřejnost autorský muzikál Princ 

egyptský, který uvedly na dvou představeních ve SDS Klatovy.  

  Škola byla prezentována na veřejnosti formou webových stránek, školním televizním 

vysíláním ve vestibulu školy, předáváním informací do tisku a spoluprací s regionální televizí. 

Byly uveřejněny články a fotografie o vystoupeních pěveckých sborů, dramatického kroužku, 

o činnostech školní družiny, projektových dnech a další aktuální informace o škole a žácích. 

Informace o účasti školy v soutěži e-Bezpečnost byly uváděny v západočeském televizním 

vysílání.  

  Školu svou prací reprezentovali i učitelé, kteří pracovali jako krajští metodici při 

KCVJŠ Plzeň, tj. Mgr. Eva Beranová, PaedDr. Dana Martinková, Ph.D., Mgr. Anna Šůsová, 

dále organizátoři a spoluorganizátoři vyšších kol soutěží.  
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5.3.  Účast v soutěžích 
 

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1.místo 2.místo 3.místo 

mezinárodní  0    

 

republiková Floristická soutěž 1 1   

 

národní Floristická soutěž 1 1   

 

regionální Krajská přehlídka 
školních 
pěveckých sborů 

DPS Berušky 
 
 

Zlaté 
pásmo 

 

 
 
 

 
 
 

 Krajská přehlídka 
školních 
pěveckých sborů 

DPS Karafiát  Stříbrné 
pásmo 

 

 Internetová soutěž 
e-Bezpečnost 

ZŠ 1   

 Přespolní běh 1 družstvo  1  

 Pohár rozhlasu 1 družstvo  1   

 Florbal 1 družstvo   1  

 Atletický čtyřboj 1 družstvo    

 Puškinův 
památník 

2    

 Ars Poeticae 
(ruský jazyk) 

1    

 Recitační soutěž 1     

 Dějepisná 
olympiáda 

1    

 Karlovarský 
skřivánek 

1    

 Rukodělná soutěž 
Řemeslo má zlaté 
dno 

2    

 

okresní Olympiáda 
z českého jazyka 

1    

 Recitační soutěž 1 1   

 Čtenářská soutěž 1    

 Olympiáda 
v anglickém 
jazyce 

4  1  

 Olympiáda 
v německém 
jazyce 

1    

 Biologická 
olympiáda 

6    

 Dějepisná 
olympiáda 

1    

 Zeměpisná 
olympiáda 

3 1   

 Matematická 
olympiáda 

13 1 2  

 Matematický 
klokan 

14    

 Pythagoriáda 12 1 1  
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 MAMUT 
(matematická 
soutěž) 

3 družstva  1   

 Fyzikální 
olympiáda 

4   1 

 Archimediáda 3 družstva    

 Chemická 
olympiáda 

1    

 Hudební soutěže     

 My a příroda 
(pěvecká část) 

8 2  2 

 Výtvarné soutěže     

 Požární ochrana 
očima dětí  

27 prací    

 Naše zahrádka  1 práce    

 O nej… dopravní 
prostředek  

18 prací    

 Strašidla ze mlýna 
a okolí 

14 prací    

 My a příroda 
(výtvarná část) 

4 práce    

 Sportovní 
soutěže 

    

 Plavání 18 1 3  

 Plavání 2 štafety   1 

 Přespolní běh  22    

 Pohár rozhlasu 
(lehká atletika) 

4 družstva   1 

 Atletický čtyřboj 2 družstva  1 1 

 Atletický trojboj 2 družstva    

 McDonald’s Cup 2 družstva    

 Kopaná  1 družstvo 1   

 Čtyřkový volejbal 5 družstev   1 

 Šestkový volejbal 2 družstva   1 

 Červený 
minivolejbal 

1 družstvo 1   

 Modrý minivolejbal 4 družstva 1  1 

 Přehazovaná 3 družstva  1  

 Vybíjená 2 družstva   1 

 Basketbal 4 družstva  2  

 Basketbal – 
Mikulášský turnaj 

2 družstva 1 1  

 Basketbal – 
Velikonoční turnaj 

2 družstva 2   

 Basketbal – 
Závěrečný turnaj 

2 družstva 2   

 Florbal 4 družstva 1  1 

 Šachy 2 družstva    

 Další soutěže     

 Fotografická 
soutěž Přírodní 
krásy Klatovska 

4 1   

 Dopravní soutěž 
mladých cyklistů 

2 družstva    

 Mladý zdravotník 2 družstva    

 Malý záchranář 3 družstva    

 Mladý zahrádkář 3 1   
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 Floristická soutěž 1 1   

 
           

5.4. Spolupráce s dalšími subjekty 

  Spolupráce s ostatními ZŠ ve městě probíhala prostřednictvím MÚ, při organizaci 

sportovních soutěží, v rámci spolupráce ŠD aj. Se středními školami ve městě jsme 

spolupracovali při realizaci exkurzí a besed v rámci profesionální orientace žáků 

(Gymnázium; VOŠ, OA, SZŠ a JŠ s právem SJZ; SPŠ; SŠZP), v rámci celoškolního projektu 

Můj životní styl se SŠZP Klatovy, při poznávání přírody s gymnáziem. Zástupci středních škol 

se účastnili schůzek s rodiči vycházejících žáků.   

  Škola velmi dobře spolupracuje s DDM v Klatovech při organizaci výuky výtvarné 

výchovy, se SDS Klatovy, s KD v Klatovech, kinem Šumava, Okresním muzeem, galerií a 

Městskou knihovnou při zajišťování kulturních představení a besed pro žáky. K obohacení 

výuky přispívají i akce zajišťované přes Euroregion Šumava, HiFi klub, Eurocentrum Plzeň, 

ZČU Plzeň, RRA Plzeňského kraje, organizaci Člověk v tísni aj. Pro vzdělávání žáků a 

pedagogů nám pomáhá spolupráce se Státním zdravotním ústavem v Plzni a Praze. V rámci 

projektu Škola podporující zdraví spolupracujeme se Zdravým městem Klatovy a Zdravým 

Plzeňským krajem. 

 Pedagogičtí pracovníci i žáci se zapojili do výzkumného šetření, které probíhalo 

v Plzeňském kraji a týkalo se vybraných komponent zdravotně orientované tělesné zdatnosti 

a stravovacích zvyklostí u dětí Plzeňského kraje (organizací výzkumu byla pověřena 

Plzeňská sportovní o. p. s.).     

 PPP Plzeň, pracoviště Klatovy nám zajišťuje velmi dobře diagnostickou a 

poradenskou činnost a testování žáků k profesionální orientaci. Škola v průběhu roku 

spolupracovala s PPP Plzeň – pracoviště Klatovy, PPP Plzeň, SPC pro vady řeči Plzeň, SPC 

pro poruchy autistického spektra a tělesně postižené Zbůch - pracoviště Plzeň, SPC pro 

zrakově postižené Plzeň a SPC pro sluchově postižené Plzeň.  

Rozvíjela se opět dobrá spolupráce s mateřskou školou ve Studentské ulici formou 

kontaktů učitelek obou typů škol, návštěvami dětí v 1. třídách a ve ŠD, přípravou a 

předvedením kulturních vystoupení a propůjčováním sálu pohybové výchovy pro 

organizování divadelních představení pro děti z MŠ a pravidelně jedenkrát týdně pro cvičení 

dětí. Dobré kontakty jsou udržovány i se spádovou školou v Bolešinech a ze ZŠ v Hálkově ul. 

Při uskutečňování plaveckého výcviku žáků 3. - 4. tříd jsme spolupracovali s 

plaveckou školou v Klatovech. Tradiční a bezproblémová byla spolupráce se zástupci 

BESIPu a s autoškolou p. Martina Langa, kteří nám zajistili dopravní výchovu a výcvik na 

dopravním hřišti pro žáky 4. – 5. tříd a koordinovali s námi i další výcvik pro ostatní školy 

v prostorách před budovou i v budově školní jídelny. S nimi jsme spolupracovali i při 

organizaci okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů, kde jsme byli 

spoluorganizátory. Spoluorganizovali jsme společně s HZS Plzeňského kraje také okresní 

kolo soutěže Malý záchranář, která probíhala v prostorách ŠJ a ve sportovním areálu v rámci 

Dne IZS. 

 Již tradičně jsme spolupracovali se Sdružením pro pomoc mentálně postiženým 

v Klatovech při přípravě a organizačním zajištění Memoriálu manželů Janotových. Dobrá je i 

spolupráce s Pošumavským tělovýchovným sdružením a sportovními oddíly basketbalu, 

kopané a volejbalu a s Pošumavským automotoklubem.    

  Mezinárodní styky se školami v cizině nemáme. 

 

 

6. Výchovné poradenství 

 

6.1. Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství 
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  Na škole pracuje výchovná poradkyně Mgr. Eva Beranová, která i v letošním školním 

roce velmi dobře koordinovala profesionální orientaci žáků a organizovala tematicky 

zaměřené besedy, exkurze a návštěvy v jednotlivých SŠ, a to ve spolupráci s třídními učiteli 

a Mgr. Irenou Hovorkovou (vyučující předmětu Práce a společnost).  V rámci profesní 

orientace navštívili žáci 8. a 9. roč. např. úřad práce, SOU Domažlice, SOU stavební v Plzni, 

SPŠ Klatovy, SOŠ Sušice, SOŠ Oselce, besedovali s učiteli a pracovníky SŠ 

v Horažďovicích, účastnili se prezentace a akcí SŠZP v Klatovech, navštívili firmu Key 

Plastics Europe v Janovicích. 

  Výchovná poradkyně vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

integrovaných žáků, žáků nadaných a zprostředkovává kontakt s PPP i SPC v oblasti 

diagnostiky vývojových poruch učení a chování. Spolupracuje při vypracování individuálních 

vzdělávacích plánů pro žáky se SVP. 

  Ve spolupráci s třídními učiteli i vedením školy pomáhá řešit výchovné problémy 

žáků, záškoláctví apod. Je v úzkém kontaktu s oddělením péče o děti při Odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví Městského úřadu Klatovy. Ve 2. poschodí školy je k dispozici schránka 

důvěry, která by měla napomoci problémům předcházet a konkrétní situace řešit. Schránka 

byla využívána jen sporadicky.  

 

 

6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 

  Koncepce sociální prevence je podrobně rozpracována v projektu Škola podporující 

zdraví a v Minimálním preventivním programu školy na daný školní rok. Koordinátorkou akcí 

je Mgr. Alena Virtová. Akce týkající se ovlivňování vztahů mezi žáky jsou předmětem 

trvalého zájmu vedení školy, třídních učitelů i celého pedagogického kolektivu. Kromě 

běžného pozorování jsou uskutečňovány pohovory se žáky a výchovné využívání učiva na 1. 

i 2. stupni školy.  

V rámci primární prevence sociálně patologických jevů byly uskutečněny následující 

akce: 

 

Zaměření  
 

Třída Datum uskutečnění Organizátor 

Adaptační kurz  
 

6.A 12.9.2012 PPP Domažlice 

Adaptační kurz 
 

6.B,C 13.9.2012 PPP Domažlice 

Bezpečná cesta do školy 
 

1.ročníky 20.9.2012 Policie ČR 

Poruchy příjmu potravy 
 

8.A,B 21.9.2012 PPP Domažlice 

Dopravně bezpečnostní akce 1.-2.roč. 26.9.2012 
 

Policie ČR 

Předsudky 9.A,B 18.10.2012 
 

MKC Praha 

Prevence neplánovaných 
těhotenství 

9.A,B 29.10. ,5.11.2012 
 

Národní iniciativa 
pro život, o.p.s. 

Výchova ke zdraví, sexuální 
výchova 

1.- 9. roč. září- červen 
 

Učitelé prvouky, 
přírodovědy, 
přírodopisu, VkZ 

E- bezpečnost  Facebook 7.A,B 8.11.2012 
 

Učitelé IT 
Plzeňský kraj 

E- bezpečnost 3.-9.roč. 1.11.-15.11.2012 
 

Učitelé IT 
Plzeňský kraj 

Unplugged 6.B Září – červen 
 

p. uč. Virtová 
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Putování Galaxií 
Boj proti obezitě u dětí 

4.A,B,C 13., 14.2.2013 
 

Centrum pro dítě a 
rodinu LATUS 
Zdravé město KT 

Memento 8.A,B;9.A,B 18.2.2013 
 

Umělecká agentura 
Rajcha 

Veselé zoubky 1.A,B,C 1.3.2013 drogerie dm 
Učitelé 1. tříd 

Pomoc v krizových situacích 4.A 7.3.2013 
 

Diakonie Plzeň 

Šikana a vztahy s vrstevníky 6.A, B 7.3., 14.3., 2.4.2013 
 

Diakonie Plzeň 

Život s handicapem 8.A,B; 9.A,B 12., 13.3.2013 
 

LENOX - Lukáš 
Kroupa 

Bezva třída 5.B 13., 19., 27. 3. 2013 
 

PPP Domažlice 

Jak se bránit šikaně 4.B 19. 3. 2013 
 

PPP Domažlice 

Zdravá výživa 8.A, B 25 .3 .2013 
 

VOŠ, OA, SZŠ a JŠ 
s právem SJZ 
Klatovy 

Pomoc v krizových situacích 4.C 2. 4. 2013 
 

Diakonie Plzeň 

Pomoc v krizových situacích 4.B 14. 3. 2013 
 

Diakonie Plzeň 

Prevence zubního kazu 2.A,B.C; 3.A 12. 4. 2013 
 

Zdravé město KT 
LF Plzeň 

Závislosti 7.A,B; 8.A,B 18. 4. 2013 
 

Policie ČR 

Jak se bránit šikaně 4.A, C 24. 4. 2013 
 

PPP Domažlice 

Prevence zubního kazu 3. B,C; 4. 
A,B,C 

26. 4. 2013 
 

Zdravé město KT 
LF Plzeň 

AIDS 9. A,B 2. 5. 2013 
 

Zdravé město KT 

Empatie - vím, co cítíš, a chci ti 
pomoci 

3. A,B,C 6., 14., 17. 5. 2013 
 

Diakonie Plzeň 

Trestní odpovědnost 9. A, B 7. 5. 2013 
 

Policie ČR 

Šikana a vztahy s vrstevníky 6. C 6., 14., 17. 5. 2013 
 

Diakonie Plzeň 

Zdravá Pětka 
 

1.A,B 3. 6. 2013 Albert 

První pomoc 8.r. 4. 6. 2013 SZŠ KT 
 

Zubní hygiena 8.A,B; 9.A,B 4. 6. 2013 
 

Zdravé město KT 
LF Plzeň 

Zdravá Pětka 
 

1.C; 2.A 4. 6. 2013 Albert 

Zdravá Pětka 2.B,C 6. 6. 2013 Albert 
 

Drogy 9.A,B 10. 6. 2013 Chapadlo 
 

Než odejdeme 9.A 19. 6. 2013 Člověk v tísni 
 

Než odejdeme 9.B 25. 6. 2013 Člověk v tísni 
 

Zdravotní prevence 9.r. (dívky) 26. 6. 2013 MUDr. Kuneš 
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  Ve škole po celý rok pracoval žákovský parlament, do kterého byli zvoleni zástupci 4. 

– 9. r. Stmelování školního kolektivu se uskutečňovalo také pomocí patronátů tříd starších 

žáků s třídami žáků mladších. 

  Koncem února se uskutečnil celoškolní projekt Náš životní styl, do kterého byla také 

zapojena školní družina, školní jídelna, SŠZP Klatovy, Taneční škola Timedance z Hradce 

Králové, Fitcentrum Mach – Podráský z Klatov a dm drogerie markt s.r.o. z Českých 

Budějovic. Projekt „Než odejdeme“, který se uskutečnil na konci školního roku v 9. třídách, 

byl organizován ve spolupráci se ZČU Plzeň a RRA Plzeňského kraje s účastí organizace 

Člověk v tísni. Další projektové dny byly připraveny jednotlivými učiteli nebo ve spolupráci 

kolektivu učitelů, např. Drakiáda (1. st.), Hallowen (patronátní projekt 4. B – 9. B, 3. A – 7. A), 

Den o podzimu (2.r.), orientace v krajině (patronátní projekt 3. B – 8.B), N. Winton – Síla 

lidskosti (9. r.), Adventní perníková dílna a vánoční zdobení perníčků s Janou (4. A), Vánoční 

besídka (2. B – 5. B), Skandinávské země (7. A), Čertí škola (patronátní akce 3. C – 8. B, 3. 

B – 8. A, 4. C – 9. A, 4. A – 8. B, 4. B – 9. B), Mikulášský den (5.r.), Zábavné vyučování 

(patronátní akce 2. C – 7. A),  Medové perníčky (4. B), Advent v německy mluvících zemích 

(9.r.), Vánoce (patronátní akce 3. A – 8. A), Velikonoce (patronátní akce 1. B – 6. C), 

Handicap (3. A), Den Země (patronátní akce 4. C – Seminář přírodopisu), Den dětí (1.st – 

9.r.). 

  Na 1. stupni mají pro integraci dětí v žákovském kolektivu nesmírný vliv všechny 

školní i mimoškolní akce, které pomáhají zajišťovat kromě třídních učitelů i starší spolužáci. 

Individuálním projektem byla tvorba básní pro připravovanou knihu „Z ČERNÉ VĚŽE BIM, 

BAM, ZVON“ – sbírka dětských básní a obrázků (vyhlašovatel MÚ Klatovy), kterého se 

zúčastnily třídy 3. B, 4. B, 4. C, 6. B, 7. A, 8. B. Další akce byly uskutečněny napříč třídami, 

např. společné sáňkování 3. A, 3. C a 4. A. Opět byl realizován projekt Adopce na dálku 

(kontakty s adoptovanou indickou dívku  Swethou). Žáci návštěvou akce p. Zimovčáka „Na 

kole dětem“ podpořili onkologicky nemocné děti (výtěžek 5.040,- Kč).  

  Přes veškerou snahu se u některých žáků objevuje agresivita či nerespektování 

pravidel slušného chování.  Všechny tyto jevy se snažíme podchytit a řešit. Výchovná 

poradkyně a školní metodička prevence spolu s třídními učiteli zvou rodiče a společně 

hledáme cesty k vyřešení. Některá jednání jsou velmi složitá. Byly řešeny některé významné 

kázeňské problémy a vztahy mezi spolužáky – nevhodné chování některých žáků.  

    

 
6.3. Spolupráce s PPP, SPC 

Škola v průběhu roku spolupracovala s PPP Plzeň – pracoviště Klatovy, PPP Plzeň, 

SPC pro vady řeči Plzeň, SPC pro poruchy autistického spektra a tělesně postižené Zbůch - 

pracoviště Plzeň, SPC pro zrakově postižené Plzeň a SPC pro sluchově postižené Plzeň.  

PPP Klatovy se vyjadřovala k 16 žádostem o odklad školní docházky. Pro žáky 8. tříd 

připravila 3x testy zaměřené na profesionální orientaci, které se konaly na naší škole i pro 

žáky jiných ZŠ. Pracovníci poradny poskytovali konzultace o problémových dětech.  

Pracovnice SPC Plzeň a PPP Plzeň – pracoviště Klatovy vykonaly 12 metodických 

návštěv u 14 integrovaných žáků. Na základě doporučení SPC nebo PPP a v souladu 

s povolením KÚ PK pracovalo u 10 integrovaných žáků 7 asistentů pedagoga. 

Na základě vyšetření PPP byl jeden žák 8. ročníku integrován jako žák nadaný 

(oblast sportu). 

 

 

6.4. Spolupráce s rodiči, policií, zřizovatelem 

Ve snaze o neustálé zlepšování vztahů mezi školou a rodinou a zapojení rodiny do 

aktivit školy byla v rámci jarního setkání SRPDŠ uskutečněna akce pro rodiče, která se 
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věnovala zdravému stravování – volbě vhodných nápojů pro žáky (spoluorganizátorem byla 

firma Limonie). Po celý rok rodinní příslušníci nejmladších žáků pomáhali u školy při 

přecházení dětí přes frekventovanou komunikaci jako dobrovolní asistenti policie. Rodiče byli 

angažováni i při besedách se žáky nebo jako pomoc při organizování některých třídních 

nebo školních akcí.  

V rámci SRPDŠ se konaly 2 schůzky nebo konzultace s rodiči, konala se řada 

individuálních jednání a pohovorů s rodiči. Schůzky SRPDŠ se konaly na konci 1. čtvrtletí 

škol. roku. Na 1. stupni byla účast 97,1 %, na 2. stupni byla organizována společná schůzka 

pro rodiče vycházejících žáků (k organizaci rozmisťovacího řízení za účasti výchovné 

poradkyně, třídních učitelů 9. tříd a zástupců klatovských i mimoklatovských středních škol) a 

třídní schůzky v 6. – 8. ročníku s účastí 89,4 %. Na konci 3. čtvrtletí se mohli rodiče 

rozhodnout, zda se ve třídě uskuteční klasická třídní schůzka nebo konzultace o dětech ve 

vyhlášeném termínu. Obou forem se účastnili rodiče 90,3 % žáků.  

  Výsledky chování i vzdělávací úspěchy jsou silně závislé také na vztahu rodič – žák, 

učitel – rodič a učitel - žák. Případné výhrady rodičů byly většinou vyřešeny jednáním a 

dohodou s učiteli nebo při jednání s třídními učiteli a výchovným poradcem. Ve většině 

případů byla spolupráce dobrá. V některých případech musely být řešeny problémy v 

součinnosti s Oddělením sociálně právní ochrany dětí MÚ Klatovy. Vztahy mezi žáky jsou 

předmětem trvalého zájmu vedení školy, třídních učitelů i celého pedagogického kolektivu.  

  Spolupráce s Policií ČR se týkala především oblasti prevence sociálně patologických 

jevů a dopravní výchovy žáků. 

 Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni, týká se především koordinace 

výchovně vzdělávací činnosti klatovských škol, kulturních akcí a aktivit primární prevence.  

 

 

7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, informace o dalších kontrolách 

školy  

 V září proběhla kontrolní dohlídka dodržování povinností stanovených předpisy o 

požární ochraně, kterou provedl HZS Plzeňského kraje, Územní pracoviště Klatovy. Nebyly 

zjištěny žádné nedostatky. 

 V dubnu se uskutečnila kontrola KHS Plzeňského kraje v provozu školní jídelny. 

Byla zaměřena na kontrolu směsných vzorků normovaného oběda žáka 4. ročníku 

(stanovení energetické hodnoty, obsahu bílkovin, tuků, sacharidů a NaCl). Probíhala v pěti 

intervalech. Sledovaná hodnota byla překročena u NaCl a přijatá opatření okamžitě 

naplňována. 

• ČŠI řešila v dubnu stížnost zákonného zástupce žáka v oblasti hodnocení výsledků 

vzdělávání. Přijatá opatření byla bezodkladně uskutečněna. 

 Zástupci ČŠI monitorovali přípravy a průběh druhé celoplošné generální zkoušky 

ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků (testování) – jednalo se o dvě návštěvy 

inspektorů ČŠI. 

 V červnu byla provedena finanční kontrola pracovníky Okresní správy sociálního 

zabezpečení Klatovy. Nebyly zjištěny žádné nedoplatky. 

 
 

8. Výkon státní správy 
 
8.1.  Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 16 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Zařazení dětí do MŠ, ŠJ, ŠD 0 0 

Přijetí žáků do školy 28 0 
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8.2.  Počet osvobozených žáků 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:                 0 

Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy (domácí vzdělávání): 0 

Počet žáků osvobozených z výuky: 

Předmět                       Počet žáků 

Tělesná výchova 2 

 
      8.3. Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností 1 

- z toho oprávněných 1 

- z toho částečně oprávněných 0 

- z toho neoprávněných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu 0 

 
       8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

a) počet podaných žádostí o informace:                                            0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:                                   0 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:                          0 

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto  

     zákona bez uvádění osobních údajů:                                          0  

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou. 

 

9. Analýza školního roku 

Školní rok proběhl bez větších problémů. Z provedené analýzy vyplývají pro další 

školní rok následující úkoly: 

 

Úkoly pro příští rok v oblasti materiálních podmínek – věcné prostředí: 

1. Zajišťovat údržbu a předepsané revize ve všech prostorách.  

2. Podle finančních možností doplňovat a měnit školní nábytek. 

4. Vyměnit nebo doplnit opotřebovanou část fondu učebnic nezbytných pro práci podle ŠVP. 

5. Doplňovat učební pomůcky do kabinetů jen podle nezbytných potřeb při realizaci ŠVP. 

6. Rozvíjet doplňkovou činnost a z výtěžku přispívat na rozvoj materiálního vybavení školy. 

7. Zapojovat žáky do utváření estetického a funkčního prostředí školy, udržování čistoty a 

    ochrany vybavení školy. 

 

Úkoly pro příští rok v oblasti personálních podmínek: 

1. Rozvíjet odborné a osobní kvality všech zaměstnanců.  

2. Zabezpečit co nejvyšší stupeň aprobovanosti ve výuce. 

 

Úkoly pro příští rok v oblasti vzdělávání: 

1. Hodnotit a analyzovat výuku podle ŠVP „Zdravá škola“ a s dokumentem dále tvořivě 

    pracovat. 

2. Realizovat zájmové vzdělávání podle ŠVP „Zdravá škola“ pro ŠD a formou nepovinných 

    předmětů nebo kroužků. 

3. Obohacovat výuku o akce nabízené jinými institucemi (DDM, divadlo, kino, muzeum,    

    galerie, knihovna a další), o výlety, exkurze, besedy. Snažit se do jednotlivých akcí  

    vtahovat rodiče i prarodiče žáků. 

4. Dbát o úplnost a aktuálnost dat ve školní matrice. 

5. Motivovat žáky k využívání odborné literatury a časopisů, využívat v pedagogickém 

    procesu poznatků dobré praxe. 

6. Promýšlet metody a formy práce v souvislosti se „zdravým učením“ vycházejícím z      
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    realizace projektu Škola podporující zdraví (činnostní a kooperativní prvky ve výuce, 

    diferenciovaná práce, práce s informacemi, relaxační činnosti atd.) 

7. Aktualizovat seznamy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a snažit se o jejich   

    integraci v duchu zdravého učení (viz projekt Škola podporující zdraví). 

8. Podporovat zapojení kolektivu třídy do realizace projektu Škola podporující zdraví, 

    pomáhat žákům při realizaci nebo usměrnění jejich vlastních nápadů a akcí. 

9. Rozvíjet spolupráci třídních učitelů s výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence 

    v oblasti školní poradenské činnosti. 

10. Důsledně dbát na dodržování Školního řádu, omezovat riziko krádeží a snižovat míru 

    úrazovosti. 

11. Vytvářet podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

    spolupracovat s PPP a SPC.    

12. Na základě poznatků z testování žáků 5. a 9. ročníků doplnit a rozvíjet obsah příslušných 

    předmětů. 

13. Snažit se dlouhodobě vzbuzovat zájem žáků o soutěže, motivovat i průměrné žáky pro  

    školní kola. Přípravu vyššího kola provádět individuálně podle potřeb. Úspěchy žáků 

    popularizovat a odměňovat. 

 

Úkoly pro příští rok v oblasti sociálního prostředí: 

1. Podporovat a využívat aktivity vedoucí k rozvíjení kolektivních vztahů ve škole a akce  

    zaměřené na sociální prevenci. 

2. Usilovat o dobrou spolupráci se zákonnými zástupci žáků. 

3. Důsledně řešit projevy šikany ve třídách podle pokynů uvedených v dokumentu Opatření  

    školy proti šikaně. 

4. Spolupracovat s Oddělením sociálně právní ochrany dětí MÚ Klatovy a s Policií ČR při 

    řešení problematických vztahů v rodině i mezi rodinou a školou. 

5. Podporovat mezitřídní patronátní akce žáků obou stupňů školy. 

 

Úkoly pro příští rok ve spolupráci s ostatními institucemi a reprezentaci školy: 

1. Rozvíjet spolupráci se všemi organizacemi a institucemi jako dosud, tzn. ve prospěch 

    školy a žáků. 

2.Věnovat stálou pozornost spolupráci s PPP, SPC a konzultacím o práci se žáky se 

    speciálními vzdělávacími potřebami a problémovými žáky. 

3. Soustavně prohlubovat spolupráci s mateřskými školami v nejbližším okolí, se spádovou  

    školou v Bolešinech a ostatními školami regionu. 

4. Snažit se přispívat k reprezentaci školy na veřejnosti prostřednictvím tisku, internetu, 

    regionálního televizního vysílání i prostřednictvím vystoupení na veřejných akcích. 

    Posilovat dobré jméno školy. 

5. Rozvíjet dobré vztahy se Zdravým městem Klatovy a Zdravým Plzeňským krajem. 

 

Úkoly pro příští rok v oblasti koncepční a plánovací – organizační prostředí: 

1. Průběžně sledovat vhodnost časového rozvržení a zařazení hlavních i průřezových témat 

    ŠVP do ročníků a kapitol. 

2. Průběžně plnit úkoly projektu Škola podporující zdraví pro období 2011 - 2014. 

3. Kontrolní činnost zaměřit na hospitace k ověření účinnosti používaných metod výuky ve  

    vztahu k obsahu ŠVP „Zdravá škola“. 

4. Sledovat zvyšování účinnosti práce třídních učitelů s kolektivem žáků, podle potřeby   

    cíleně pracovat na kultivaci vzájemných vztahů a podpoře pozitivního jádra třídy. 

5. Organizační činnost vedení zaměřovat na koordinaci akcí vyplývajících z plánů práce  

    (dlouhodobý, roční, měsíční, DVPP). 

6. Spolupracovat s odborovou organizací. 
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Úkoly pro příští rok v oblasti DVPP: 

1. Zařadit mezi priority plánu DVPP kromě zvyšování jazykové gramotnosti také pedagogické 

    a psychologické vzdělávání a další rozšiřování informační gramotnosti. 

2. Zaměřit se na zvýšení právního povědomí v oblasti školského práva. 

3. Přenést hlavní tíhu zvyšování odbornosti a metodické zdatnosti do oblasti samostudia.    

    Zajistit k tomu vhodné časopisy a literaturu. 

4. Využívat vzdělávacích akcí podporovaných z finančních zdrojů EU. 

 
 
Příloha: 

1. Protokol o kontrole HZS 

2. Protokol o kontrole KHS 

3. Protokol o kontrole ČŠI 

4. Protokol o kontrole CSSZ 

  
                   
                

 

Hospodaření školy za rok 2012 
 

1. Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012         
(fyzický stav/ přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 46 / 38,85 19 / 14,30 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

25.664 12.421 

 

 
2.  Zpráva o hospodaření  
 
a) Příjmy (kalendářní rok 2012) 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 19.337.000 --- 19.337.000 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele --- --- --- 

dotace na provozní výdaje 3.553.000 --- 3.553.000 

příjmy z pronájmu majetku zřizovatele --- 1.142.993 1.142.993 

poplatky od rodičů – školné ŠD 170.250 --- 170.250 

příjmy z doplňkové činnosti --- 1.750.777 1.750.777 

ostatní příjmy  3.772.267 --- 3.772.267 

 
b) Výdaje (kalendářní rok 2012) 

 Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost – 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

investiční 0 0 0 0 

neinvestiční 19.337.000 7.652.340 2.803.491 29.792.831 

z toho:     

- přímé náklady 19.337.000 4.369.088 1.808.600 25.514.688 

    na platy pracovníků 14.161.655 --- 406.985 14.568.640 
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    ostatní osobní náklady 69.000 437.700 183.790 690.490 

    zákonné odvody + FKSP 4.936.627 --- 175.437 5.112.064 

    náklady na DVPP 65.052 --- --- 65.052 

    náklady na učební pomůcky --- 130.038 --- 130.038 

    přímé ONIV(cestovné, úraz. poj., 
OOPP) 

104.666 209.686 --- 314.352 

    ostatní náklady --- 3.591.664 1.042.388 4.634.052 

 - provozní náklady --- 3.283.252 994.891 4.278.143 

    energie --- 2.029.902 722.150 2.752.052 

    opravy a údržba nemovitého majetku --- 1.016.599 150.374 1.166.973 

    nájemné --- 176.110 62.318 238.428 

    odpisy majetku --- 60.641 60.049 120.690 

 
Navýšení výdajů na opravy bylo ovlivněno především havárií vody v podkroví budovy ZŠ, ke 

které došlo v září 2012. Bylo postiženo celé levé křídlo objektu (v podkroví dvě odborné 

učebny, spojovací chodba a kabinet, ve 2. patře byly dvě učebny zcela zdemolovány, dvě 

poškozeny, zalita celá chodba levého křídla budovy, poničeno WC, v 1. patře byly poškozeny 

tři učebny a WC, v přízemí kancelář sekretariátu školy a umývárny sálu pohybové výchovy 

včetně přístupové chodby, vyplavené bylo celé západní schodiště). Dva měsíce probíhala 

výuka ve ztížených podmínkách. Také stouply výdaje za spotřebu el. energie, vody a topení 

(byly použity el. vysoušeče o celkovém výkonu 20x650 W). Vytápění nebylo regulováno a 

běželo do Vánoc na plný výkon. 

 
c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2012) 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 55,66 53,16 2,50 * 

Mzdové prostředky na platy 14.097.000 14.097.000 0 

Mzdové prostředky – OPPP 69.000 69.000 0 

Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 5.171.000 5.171.00 0 

Doplnit komentář k případným rozdílům:  *  
 

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených   
Kč), v rámci jakého programu  
 

Vzdělávání Počet pedagogických 
pracovníků 

Kč  

Vedoucích pracovníků 3 2.000 

V oblasti cizích jazyků 17 27.032 

V oblasti SIPVZ --- --- 

K prohloubení odbornosti 65 36.020 

Odborná literatura pro učitele --- --- 

CELKEM 85 65.052 

 

Žádosti o dotace- /např. z KÚ, na primární  prevenci …./ 

Od koho název projektu přidělená výše grantu-dotace 

KÚ PK Žijeme spolu 10.000 

 

Využívání EU fondů /Dispoziční fond…./ 

Název projektu celkový rozpočet přidělená výše grantu 

EU – peníze školám 2.423.611 Průběžné čerpání 

 
 

 



 17 

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena – 

celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2012, zhodnocení dosažených výsledků  

 

Úkoly, pro které byla organizace zřízena, jsou řádně plněny. Základní škola vykazuje dobré 

výsledky ve výchovně vzdělávací oblasti. Škola spolu se školní jídelnou a sportovním 

areálem (sportovní hala a víceúčelové hřiště) fungují jako jedna účetní jednotka, výsledek 

hospodaření za rok 2012 byl zhoršený, doplňková činnost byla zisková. 

 
 
Datum:     31. 8. 2013                
 
 
 
                      
 
   PaedDr. Dana Martinková, Ph.D. 
                  ředitelka školy                        
 
 
 
 
                                                                            
 


