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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. Bc. Dana Martinková, Ph.D.  

 

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

poslední zařazení do sítě škol:  

Rozhodnutí č. j. MSMT-39699/2014-2 ze dne 4. 2. 2015 s účinností od 1. 9. 2015 

  
  

1.1.         Seznam odloučených pracovišť  
 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Čapkova ul. 126, Klatovy 22 521 

Odloučené pracoviště není   
 
 
 

1.2.      Vzdělávací program školy 
 

Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku 

ŠVP Zdravá škola 79-01-C/01 3.- 5., 8.– 9. r. 

ŠVP Zdravá škola 198/2014 1.- 2., 6.- 7. r. 

Rozšířená výuka předmětů Č.j.  

není   

 
Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ) – 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 180 149 5 3,5 

 
 

Název součásti Kapacita 
 

Počet stravovaných Počet 
přepočtených 

pracovníků 
dětí, žáků zaměstnanců cizích 

ŠJ neuvedena 499 48 83 8,5 (z toho 2 
z dop. čin.) 

 
 

mailto:zscapkova@investtel.cz
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1.4.  Typ školy: 

 

 úplná ZŠ 

 spojené ročníky v jedné třídě: ne 

 
 

1.5.  Spádový obvod školy  

 

viz. Vyhláška města Klatov č. 3/2014 ze dne 9. 12. 2014 (pro školní rok 2015/2016) 

 
 
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 zdravotně postižených dětí 

 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 0 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 1 

S vadami řeči 1 

Tělesně postižení 1 

S více vadami 2 

S vývoj. poruchou učení a chování 17 

Autisté 1 

Celkem 23 

 
 

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, 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, které je umístěné v těsné blízkosti sportovní haly. 

 
 
1.9. Rada školy  

 
Školská rada působí ve složení: p. L. Demelová a Mgr. A. Kramlová za zákonné 

zástupce žáků, Mgr. M. Hošková a Mgr. M. Svobodová za pedagogické pracovníky, Ing. V. 

Chroust a Mgr. J. Pleticha za zřizovatele. Předsedkyní školské rady je Mgr. Alena Kramlová. 

Školská rada se v průběhu školního roku sešla dvakrát. V říjnu 2015 projednala a 

jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2014/2015. 
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V květnu členové školské rady projednali návrh ŠVP „Zdravá škola“ (č.j. 198/2014) se 

zapracovanými změnami vyplývajícími z úpravy RVP ZV na základě novely školského 

zákona a Dodatek č. 11 (úpravy ŠVP vycházející z úpravy RVP ZV na základě novely 

školského zákona) ŠVP „Zdravá škola“ (č.j. 79-01-C/01), návrh rozpočtu na rok 2016 a 

zápisy z kontrol ČŠI. Dále rada projednala a jednomyslně schválila aktualizovaný školní řád 

včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

 
 

2. Údaje o pracovnících školy  
 
2.1.  Přehled o zaměstnancích školy 

 

Počet všech pracovníků * Počet pedagogických pracovníků * 

64/56,6 
 

44/39,8 
 

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 

   
           

2.2.  Personální změny 
 

Počet učitelů, kteří nastoupili na školu 3 

- z toho absolventů PF, VŠ (u ŠD absolventů SPgŠ) 0 

Počet učitelů, kteří odešli ze školy 2 

- z toho na jinou školu 1 

- z toho mimo školství 0 

Počet pracovníků v důchodovém věku 3 

 
 

2.3.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 
 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 651 100   ------------------------------- 

- z toho počet neaprob. hodin 24 3,7  Český jazyk (15) 
Anglický jazyk (6) 
Fyzika (2) 
Pracovní výchova (1) 

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

za dobrou. 

 
 
2.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet vzdělávacích akcí 39 

Celkový počet účastníků 84 

Vzdělávací instituce KCVJŠ Plzeň, NIDV Plzeň, Krajské vojenské 

velitelství Plzeň, Techmania Plzeň, R. 

Šlégrová Praha, FORUM s.r.o. Praha, Česká 

televize Praha, Společně k bezpečí o.p.s., 

Microsoft – Ing. Rejtar, ONLINE jazyky 
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Hradec Králové 

 
 
            
3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 
 

3.1. Zápis žáků do 1. třídy pro šk. rok 2016/17 
 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů  Skutečný počet 
přijatých dětí 

Skutečný počet 1.tříd 

navržen skutečnost 

66 8 9 59, z toho 2 na 
jinou školu 

2 

 
 
 

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 

56 
 

10 33 13 0 0 

 
 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 26 

Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 15 

 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2015/16 
 

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

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 

521 
 

303 
 

211 6 7 
 

1 
 

 
Nehodnoceno: 1 žák (plní povinnou školní docházku mimo území ČR). 

 
Analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání:  

Na 1. stupni neprospěli 2 žáci - oba neprospěli z více než dvou předmětů, a proto budou 

opakovat ročník.  Na 2. stupni neprospěli 4 žáci, z toho 3 žáci budou opakovat ročník, neboť 

neprospěli z více než dvou předmětů, jeden žák neuspěl u opravné zkoušky a bude opakovat 

ročník.   
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4.2. Chování žáků 
 

                      Snížený stupeň z chování:                    Počet žáků:  

 I. pol. II. pol. 

 2.stupeň 1 2 

 3.stupeň 0 0 

 
 
4.3. Docházka žáků  

 I. pol. II. pol. 

Zameškané hodiny  16.711 28.861 

- z toho neomluvené 10 0 

 
 
 

4.4.   Přehled volitelných a nepovinných předmětů              
 
 Volitelné předměty:  

 7. ročník:  Konverzace v anglickém jazyce 

                      Volitelná informatika 

   Volitelná tělesná výchova 

                          

 8. ročník:  Konverzace v anglickém jazyce 

Ruský jazyk 

Seminář ze zeměpisu 

Volitelná informatika 

   Volitelná tělesná výchova 

                           

 9. ročník:  Konverzace v anglickém jazyce 

Ruský jazyk 

                             Volitelná informatika 

   Volitelná tělesná výchova 

   Základy všeobecné vzdělanosti 

                             

 

Nepovinné předměty:  

 1. stupeň – Sborový zpěv, Přípravný zpěv 

 2. stupeň – Sborový zpěv 

 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. – 2. a 6. – 7. ročníku bylo vzděláváno podle revidovaného ŠVP „Zdravá škola“ 

platného od 1. 9. 2014 (č.j. 198/2014), který vychází z platného RVP ZV a jehož součástí je 

inovovaný projekt „Škola podporující zdraví“. V ostatních ročnících se žáci vzdělávali podle 

ŠVP „Zdravá škola“ platného od 1. 9. 2007, který vychází z RVP ZV (31 504/2004-22 ve 

znění úpravy 27 002/2005-22 a následných úpravách platných od 1. 9. 2013), standardů pro 
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základní vzdělávání (český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk) a doplněného o vlastní 

projekt „Škola podporující zdraví“.  

 
 
 

5. Nadstandardní aktivity 
 
5.1. Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky…) 

 
Kroužky byly organizovány v rámci doplňkové činnosti školy. Sportovní vyžití umožňovaly 

2 kroužky zájmové tělesné výchovy, kroužek kopané, kroužek košíkové, dále přírodovědný 

kroužek, výtvarně literární kroužek a kroužek německého jazyka. Tradičně se velké oblibě 

těšily 2 dramatické kroužky (divadelní soubor Otakárek). 

 
 

5.2. Mimoškolní aktivity (prezentace školy na veřejnosti) 
 
     Tři dětské pěvecké sbory (sbormistryně Mgr. Marie Hošková, PaedDr. Bc. Dana 

Martinková, Ph.D., Mgr. Monika Černá), které mají ve škole dlouhodobou a velmi úspěšnou 

tradici, absolvovaly celkem 30 vystoupení (DPS Prvňáčci  7x, DPS Berušky 10x, DPS 

Karafiát 12x). Pěvecké sbory mj. vystupovaly na nejrůznějších akcích na klatovském 

náměstí, na vánočních koncertech, v Domě pokojného stáří, na koncertech pro spolužáky a 

zaměstnance školy. Pěvecký sbor Berušky oslavil 20 let své existence koncertem 

v klatovském divadle, vystupoval na Tříkrálovém koncertu v klatovském kostele a v rámci 

Evropského festivalu duchovní hudby v kostele Navštívení Panny Marie v Běšinech, 

nastudoval muzikál „Staré pověsti české“. Získal stříbrné pásmo na krajské přehlídce 

dětských pěveckých sborů v Rokycanech. Pěvecký sbor Karafiát vystupoval mj. v penzionu 

pro seniory v Podhůrčí, pro ČČK a na koncertu ZUŠ Klatovy. Účinkoval v muzikálu Mamzelle 

Nitouche v klatovském divadle a v přírodním divadle v Chudenicích. 

Velkou oblibu získaly dramatické kroužky - divadelní soubor Otakárek, který vede 

Mgr. Marie Zwiefelhoferová, DiS.. Soubor vystupoval 8x na veřejnosti s představeními 

„Vánoční pohlednice“, „Noc s Andersenem“, slovem provázel koncert k 20. výročí založení 

DPS Berušky a organizoval divadelní představení „Tři bratři“ pro žáky školy i veřejnost v sále 

SŠZP Klatovy. 

 Škola byla prezentována na veřejnosti formou webových stránek, informačním 

televizním vysíláním ve vestibulu školy, předáváním informací do tisku a v regionálním 

televizním vysílání. V regionálním tisku vyšly články a fotografie o kulturních vystoupeních 

žáků školy, informace o sportovních akcích a další aktuální informace o škole nebo o žácích.  

  Škola je jednou ze tří základních škol Plzeňského kraje zařazených v síti Škol 

podporujících zdraví.  Ředitelka školy PaedDr. Bc. D. Martinková, Ph.D. je členem vedení 

této sítě, členem národního expertního týmu ŠPZ a zároveň metodičkou ŠPZ ČR. V letošním 

školním roce prezentovala úspěchy naší školy při realizaci projektu Škola podporující zdraví 

na konferenci škol v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, na XII. ročníku Česko-slovenské 

konference Primární prevence rizikového chování v Praze a na jednání zástupců ČR a SRN 

v koordinačním centru TANDEM Plzeň. 
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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 Basketbal       1 družstvo 1   

 Floristika 1   1 

 

národní Floristika               1          1  

 Volejbal       1 družstvo           1 

 Basketbal       1 družstvo            

 

regionální Krajská přehlídka 
školních 
pěveckých sborů 

DPS Berušky 
 
 

Stříbrné  
pásmo 

 

 
 
 

 
 
 

 Atletický čtyřboj 1 družstvo    

 Vybíjená 1 družstvo    

 Basketbal 2 družstva 2    

 Ars Poeticae -
Puškinův 
památník 

2           1  

 Fyzikální 
olympiáda 

2    

 

okresní Olympiáda 
z českého jazyka 

2    

 Recitační soutěž             10    

 Literární soutěž             54 1   

 Olympiáda 
v anglickém 
jazyce 

5 1  1 

 Olympiáda 
v německém 
jazyce 

3   1 

 Biologická 
olympiáda 

4    

 Dějepisná 
olympiáda 

1    

 Zeměpisná 
olympiáda 

3   1 

 Matematická 
olympiáda 

9    

 Rybářská 
olympiáda 

3 1 1 1 

 MAMUT 
(matematická 
soutěž) 

2 družstva    

 Fyzikální 
olympiáda 

4  1 1 

 Archimediáda 4 1   

 Přírodovědný 
klokan 

3    

 Hudební soutěže     

 My a příroda 
(pěvecká část) 

11 1 2 2 
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 Výtvarné soutěže     

 Fotografická 
soutěž Mladí 
fotografují 
památky 

18  1 1 

 Sportovní 
soutěže 

    

 Plavání 19 3 1 1 

 Plavání 2 štafety   1 

 Přespolní běh 2 družstva   1 

 Pohár rozhlasu 
(lehká atletika) 

4 družstva   2 

 Atletický čtyřboj 2 družstva 2  1 

 Atletický trojboj 2 družstva 2  1 

 McDonald’s Cup 2 družstva  1  

 Stolní tenis 2 družstva 1   

 Šestkový volejbal 2 družstva 1   

 Modrý minivolejbal 3 družstva  1 1 

 Přehazovaná 1 družstvo  1  

 Vybíjená 2 družstva 1  1 

 Basketbal 2 družstva 1 1  

 Basketbal – 
Mikulášský turnaj 

2 družstva  1 1 

 Basketbal –Jarní 
turnaj 

2 družstva  1 1 

 Florbal 3 družstva    

 Gymnastika 7 družstev 5 1 1 

  Jednotlivci 2 4 2 

 Další soutěže     

 Dopravní soutěž 
mladých cyklistů 

2 družstva  1  

 Malý záchranář 1 družstvo    

 Mladý zahrádkář 7  2 2 

 Floristická soutěž 3 1 1  

 
 

 
 

5.4. Údaje o spolupráci s odborovou organizací:    
 

Na škole pracuje odborová organizace, je uzavřena kolektivní smlouva. Ve všech 

oblastech, kde je právo odborů na spoluúčast nebo spolurozhodování, došlo ke shodě obou 

partnerů. Vzájemná spolupráce s odborovou organizací probíhá také v oblasti BOZP a 

nakládání s fondem FKSP. 

 
             
5.5. Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení,    
                mezinárodní styky - „družební“ školy, atd.) 

 
Spolupráce s ostatními základními školami ve městě probíhala 

prostřednictvím městského úřadu při plánování počtu tříd, rozdělování žáků do 1. tříd a 

organizaci prázdninové činnosti školních družin. Se středními školami ve městě jsme 

spolupracovali při realizaci exkurzí a besed v rámci profesní orientace (Gymnázium; VOŠ, 

OA, SZŠ a JŠ s právem SJZ; SPŠ; SŠZP). Zástupci středních škol se účastnili schůzek 

s rodiči vycházejících žáků.  Nejvýraznější spolupráce probíhala se SŠZP Klatovy (výuka 
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robotiky, práce s GPS, využívání laboratoří fyziky, výcvikové středisko cukrárenské výroby, 

výstava slavnostně prostřených tabulí, …) a SZŠ Klatovy (první pomoc, výcvikové středisko 

kosmetiček, …)   

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 společností Úhlava, o.p.s., HIFI klub aj. Při 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. 

 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 Plzeň, 

SPC pro zrakově postižené Plzeň. PPP Klatovy se vyjadřovala k žádostem o odklad školní 

docházky, pracovníci poradny poskytovali konzultace k problémovým žákům, připravili 

společná setkání ředitelů, výchovných poradců a školních metodiků prevence. Pracovnice 

SPC Plzeň vykonaly řadu metodických návštěv nebo konzultací u individuálně integrovaných 

žáků školy. 

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

kontaktů učitelek obou typů škol, návštěvami dětí v 1. třídách, uspořádáním sportovní akce 

s názvem „Zimní olympiáda“, oslavou Mikuláše v MŠ, 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. To vše bezplatně. 

Dobré kontakty jsou udržovány se ZŠ v Hálkově ul., které je poskytován k výuce školní 

sportovní areál. ŠD udržuje spolupráci se ŠD při ZŠ Klatovy, Plánická ul. 

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. Ve spolupráci s Policií ČR jsme spoluorganizovali Den 

integrovaného záchranného systému včetně okresního kola soutěže Malý záchranář.  

 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 a 

volejbalu, pro něž pravidelně připravujeme zázemí ve školní sportovní hale, i 

s Pošumavským automotoklubem. 

 

 V oblasti mezinárodních vztahů byla uskutečněna jednodenní exkurze do Regenu, 

kde se žáci 8. ročníku seznámili s možností studia na středních školách v SRN. 

 
 

5.6. Údaje o zapojení školy    
 

Škola byla zapojena formou partnerství do projektu „KANTOR IDEÁL – Vzdělávání a 

podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky“. Během projektu 

bylo proškoleno 20 učitelů v oblasti práce s mobilní dotykovou ICT a její implementací do 

výuky. 

Škola uspěla ve výzvě MŠMT OPVK č. 56 projektem „Podpora čtenářské gramotnosti a 

cizích jazyků“ a čerpala finanční prostředky na kurz anglického jazyka v britském Oxfordu 

pro 3 pedagogy školy. V souladu s projektem učitelé českého jazyka zavedli do výuky novou 

formu - čtenářské dílny a do žákovské knihovny nakoupili 400 svazků knih. 
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Dále škola uspěla ve výzvě MŠMT OPVK č. 57 projektem „Pracovní výchova a cizí 

jazyky“ a čerpala finanční prostředky na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních 

dovedností pěti učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu a na rozvoj dovedností 

učitelů pracovní výchovy s technickými materiály. V souladu s projektem byly také rozvíjeny 

technické dovednosti žáků ve školní dílně, která byla dovybavena novým nářadím a 

moderními přístroji. 

Díky rozvojovému programu MŠMT na podporu školních psychologů mohla škola po celý 

rok využívat služeb školního psychologa. 

Opět byl realizován projekt Adopce na dálku (již od roku 2006 podporujeme vzdělávání 

indické dívky Swethy), který byl finančně podpořen prodejem výrobků žáků během 

podzimních třídních schůzek. 

 

. 

 
6. Výchovné poradenství 

 
6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství 

 
Ve škole pracuje výchovná poradkyně Mgr. Eva Beranová, která i v letošním školním 

roce velmi dobře koordinovala profesní orientaci žáků a ve spolupráci s třídními učiteli a 

vyučujícími předmětu Práce a společnost organizovala tematicky zaměřené besedy, exkurze 

a návštěvy v jednotlivých středních školách.  V rámci profesní orientace navštívili žáci 9. 

ročníku např. firmu Key Plastic Janovice, SPŠ Klatovy, SZŠ Klatovy (výcvikové středisko 

oboru kosmetička), SŠZP Klatovy, Úřad práce Klatovy. Ve škole se žáky besedovali zástupci 

SOU Plzeň, SOŠ Horažďovice. V říjnu se konalo pro vycházející žáky a jejich rodiče setkání 

se zástupci středních škol. Žáci 8. ročníku pod vedením školní psycholožky Mgr. D. 

Christofové absolvovali profitesty, výsledky byly individuálně konzultovány se zájemci z řad 

rodičů testovaných žáků. Žáci 8. ročníku navštívili střední školu v Regenu (SRN) v rámci Dne 

řemesel a mj. se seznámili s možností studia v zahraničí. Vybraní žáci navštívili výstavu 

pořádanou KÚ Plzeňského kraje „ Ručičky kraje“, která se konala v Plzni. 

Výchovná poradkyně vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

integrovaných zdravotně postižených žáků, žáků znevýhodněných a hraničních a 

zprostředkovává kontakt s PPP i SPC v oblasti diagnostiky vývojových poruch učení a 

chování. Spolupracuje při vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 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.  

 
 

6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 
                 (údaje o prevenci sociálně patologických jevů) 

 
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. Výchova charakterních osobností, které dokáží vzájemně 

komunikovat, spolupracovat a překonávat překážky je trvalým zájmem vedení školy, třídních 

učitelů i celého pedagogického sboru. Cílem primární prevence je, aby se preventivní 

výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života naší školy. 

Důležitou roli v utváření třídních kolektivů a „dobrého klimatu“ ve třídách má školní 

psycholožka Mgr. D. Christofová (např. vedení adaptačních kurzů 6. ročníků, preventivních 

akcí Bezva třída). 
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V rámci primární prevence rizikového chování byly uskutečněny následující akce: 

 

Název akce 
 

Ročník Termín Organizátor 

Dopravní výchova, výchova ke 
zdraví, sexuální výchova 

1.- 9. ročník září - červen Učitelé prvouky, 
přírodovědy, 
přírodopisu, VkZ 

Prevence proti drogám 
 

9.A,B 7. 9. 2015 Chapadlo 

Adaptační kurz  
 

6.A 4. 9. 2015 Mgr. Christofová 

Adaptační kurz 
 

6.B 11. 9. 2015 Mgr. Christofová 

Bezva třída 
 

9.A 2. 10. 2015 Mgr. Christofová 

Nemoc jménem šikana 8.A 6. 10. 2015 
 

ABATOP o.p.s. 
Velkoborský 

Bezva třída 
 

8.A 8. 10. 2015 Mgr. Christofová 

Bezva třída 
 

9.B 9. 10. 2015 Mgr. Christofová 

Nemoc jménem šikana 
 

9.A 14. 10. 2015 ABATOP o.p.s. 
Velkoborský 

Nemoc jménem šikana 
 

8.B 20. 10. 2015 ABATOP o.p.s. 
Velkoborský 

Nemoc jménem šikana 9.B 
 

21. 10. 2015 ABATOP o.p.s. 
Velkoborský 

Sociometrie 
 

8.B 22. 10. 2015 Mgr. Christofová 

Kouření 
 

8.A 3. 11. 2015 ABATOP o.p.s. 
Velkoborský 

Bezva třída 
 

8.B 5. 11. 2015 Mgr. Christofová 

Prevence neplánovaných 
těhotenství 

9.A,B 11. 11. 2015 
 

Národní iniciativa pro 
život, o.p.s. 

Výchova ke zdraví, sexuální 
výchova 

1.- 9. roč. Září - červen 
 

Učitelé prvouky, 
přírodovědy, 
přírodopisu, VkZ 

Zdravá 5 4.B, 5.B 18. 11. 2015 Albert 
 

Prevence neplánovaných 
těhotenství 
 

9.A, B 18. 11. 2015 Národní iniciativa pro 
život, o.p.s. 

Zdravá 5 5. A, C 19. 11. 2015 Albert 
 

Zdravá 5 4. C, A 20. 11. 2015 Albert 
 

Osobní bezpečí 5. B, C 23. 11. 2015 p. Holá 
 

Osobní bezpečí 5. A 26. 11. 2015 p. Holá 
 

AIDS/HIV 9.B 27. 11. 2015 ABATOP o.p.s. 
Velkoborský 
 

Mezilidské vztahy 8. B 1. 12. 2015 ABATOP o. s. p. 
Velkoborský 
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Bezva třída 
 

6.A 4. 12. 2015 Mgr. Christofová 

Moje cesta na svět 5. A,B,C 9. 12. 2015 Národní iniciativa pro 
život, o.p.s. 
 

Bezva třída 6.B 11. 12. 2015 Mgr. Christofová 
 

Zdravá výživa 9.B 16. 12. 2015 Školní jídelna 
 

Kouření 9.B 13. 1. 2016 ABATOP o.p.s. 
Velkoborský 
 

Mezilidské vztahy 8.A 26. 1. 2016 ABATOP o.p.s.. 
Velkoborský 
 

První pomoc, výživa, poruchy 
příjmu potravy 

4.A,C 2. 2. 2016 SZŠ Klatovy 
 

První pomoc, výživa, poruchy 
příjmu potravy 
 

5.C, 4.B 3. 2. 2016 SZŠ Klatovy 

AIDS/HIV 9.A 3. 2. 2016 ABATOP o.p.s. 
Velkoborský 
 

První pomoc, výživa, poruchy 
příjmu potravy 
 

5.A,B 4. 2. 2016 SZŠ Klatovy 

Zdravé zoubky 1.B 2. 3. 2016 Drogerie DM 
 

Zdravé zoubky 
 

1.A 3. 3. 2016 Drogerie DM 
 

Požární ochrana 
 

2.A,B 7. 3. 2016 SPO Klatovy 

Požární ochrana 
 

6.A,B 8. 3. 2016 SPO Klatovy 

Požární ochrana 
 

6.C 9. 3. 2016 SPO Klatovy 

Bezva třída 6.C 17. 3. 2016 Mgr. Christofová 
 

Požární ochrana 
 

2.A,B 22. 3. 2016 SPO Klatovy 

Požární ochrana 
 

6.A,B,C 23. 3. 2016 SPO Klatovy 

Bezva třída 3.B 1. 4. 2016 Mgr. Christofová 
 

Mezilidské vztahy 9.B 6. 4. 2016 ABATOP o.p.s. 
Velkoborský 
 

Kyberšikana 4.A,B,C 13. 4. 2016 Nina Moravcová 
 

Trestní odpovědnost mládeže 9.A,B 13. 4. 2016 Policie ČR - P. 
Ladmanová 

Ochrana člověka za 
mimořádných událostí 
 

8.A,B 14. 4. 2016 Ing. Kapusta 

Kyberšikana 
 

rodiče žáků 4. 
ročníků 

21. 4. 2016 Nina Moravcová 

Ochrana člověka za 9.A,B 4. 5. 2016 Ing. Kapusta 
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mimořádných událostí 
 

Kyberšikana 5.A,B,C 18. 5. 2016 Policie ČR - P. 
Ladmanová 
 

Čas proměn 6.A,B,C- dívky 19. 5. 2016 
 

MP Education, s.r.o. 

Kamarádské vztahy 
 

1.B 6. 6. 2016 p. Bechyňová 

Osobní bezpečí 8.A,B, 9.A,B - 
dívky 

8. 6. 2016 Policie ČR - P. 
Ladmanová 
 

Návykové látky 8.A,B 15. 6. 2016 Policie ČR - P. 
Ladmanová 
 

Kyberšikana 9.A,B 15. 6. 2016 Policie ČR - P. 
Ladmanová 
 

 

Ve škole po celý rok pracoval žákovský parlament, do kterého byli zvoleni zástupci 4. 

– 9. ročníku. Žáci se zapojovali do příprav nejrůznějších akcí (např. oslavy Mikuláše ve škole 

a v MŠ ve Studentské ul., vánoční ples žáků 2. stupně, Mikulášský turnaj v basketbalu, 

oslavy Dne dětí a Rozloučení s deváťáky – školní ples 2. stupně). V rámci projektu Škola 

podporující zdraví a Zdravá školní jídelna probíhaly exkurze žáků ve školní jídelně spojené 

s ukázkami výroby pomazánek, ovocných a zeleninových salátů. V říjnu byl uskutečněn 

projektový den žáků 9. ročníku na téma Rozvoj technických dovedností. V průběhu školního 

roku byla uskutečněna řada projektových dnů či patronátních akcí (např. Podnebné pásy, 

Halloween, Dušičky, Z pohádky do pohádky, Čertí škola, Vánoční besídky, Severní Evropa, 

Červená karkulka, Pouť aneb Výlet do Prasinek, Velikonoce, Ochrana přírody). Žáci a učitelé 

se zapojili do Her 3. tisíciletí v Melchiorově Huti, poskytli výrobky pro Klatovský vánoční 

bazar. 

 

 
 

6.3. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), 
speciálním pedagogickým centrem (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 Plzeň, 

SPC pro zrakově postižené Plzeň.  

PPP Klatovy se vyjadřovala k 9 žádostem o odklad školní docházky. Pracovníci 

poradny poskytovali konzultace k problémovým žákům, koordinovali společná setkání 

ředitelů, výchovných poradců a školních metodiků prevence základních škol Klatovska.  

Pracovnice SPC Plzeň vykonaly 6 metodických návštěv nebo konzultací u 10 

individuálně integrovaných žáků. Na základě doporučení školských poradenských zařízení 

pracovalo u 7 individuálně integrovaných žáků 7 asistentů pedagoga. 

 
 
 

6.4. Spolupráce s rodiči, policií, zřizovatelem 
 

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

aktivit školy byli rodiče angažováni při besedách se žáky nebo jako pomoc při organizování 
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některých třídních nebo školních akcí. Zákonným zástupcům byly poskytovány informace o 

vzdělávání a výchově žáků na dvou třídních schůzkách nebo konzultacích, konala se řada 

individuálních jednání a pohovorů. Třídní schůzky se konaly na konci prvního čtvrtletí 

školního roku. Na 1. stupni byla účast 97,9 %, na 2. stupni byla organizována schůzka pro 

zákonné zástupce 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. – 9. ročníku s účastí 70,1%. Na konci třetího čtvrtletí se mohli zákonní 

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

vyhlášeném termínu. Obou forem se účastnili rodiče 86,5 %.  Na 1. stupni byla účast 95,2 %, 

na 2. stupni 75,6 %.  

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

učitel – zákonný zástupce a učitel - žák. Případné výhrady zákonných zástupců byly většinou 

vyřešeny jednáním a dohodou s učiteli nebo při jednání s třídními učiteli, výchovným 

poradcem a školní psycholožkou. Ve většině případů byla spolupráce dobrá. V některých 

případech musely být řešeny problémy v součinnosti s Oddělením sociálně právní ochrany 

dětí MÚ Klatovy či MÚ Sušice nebo s Policií ČR. 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 (OSSZ, hygiena, hasiči……) 
       
 

 KHS Plzeňského kraje provedla v průběhu školního roku několik kontrol ve školní 

jídelně, a to 12. 10. 2015 stanovení NaCl ze vzorku normovaného oběda žáka, 11. 5. 2016 

mikrobiologické vyšetření varny a 17. 5. 2016 stanovení NaCl ze vzorku normovaného oběda 

žáka. Kontroly obsahu soli v obědech prokázaly její snižování, což bylo ve zprávě kladně 

hodnoceno, zjištěné nedostatky při kontrole ve varně byly bezodkladně odstraněny 

reorganizací činností.  

 Krajský inspektorát ČŠI provedl v průběhu školního roku dvě kontroly. 27. října 2015 

se jednalo o kontrolu dodržování právních předpisů vztahujících se k poskytování vzdělávání 

a školských služeb se zaměřením na kontrolu zařazení žáků do jednotlivých vzdělávacích 

programů. Po obdržení zprávy ze školského poradenského zařízení byla administrativa 

doplněna. Další kontrola proběhla dne 29. 1. 2016 a byla zaměřena na dodržování právních 

předpisů vztahujících se k poskytování vzdělávání a školských služeb se zaměřením na 

kontrolu správnosti zápisu žáků k povinné školní docházce. Nebylo zjištěno porušení 

právních předpisů. 

 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj provedl ve dnech 24. a 

25. 11. 2015 kontrolu dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění 

bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a 

právních předpisů o bezpečnosti provozu vybraných technických zařízení. Kontrolou nebyly 

zjištěny nedostatky. 

 Útvar vnitřní kontroly města Klatov provedl dne 15. 2. 2016 kontrolu použití veřejných 

finančních podpor – dotace na lyžařský výcvik v roce 2015. Kontrolou nebyly zjištěny 

nedostatky. 
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 Okresní správa sociálního zabezpečení Klatovy provedla v průběhu dubna 2016 

kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného a v důchodovém 

pojištění. Zjištěné nepřesnosti byly bezodkladně odstraněny. 

 

 
8. Výkon státní správy 

 
8.1. Rozhodnutí ředitele školy 

 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 9 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 1 0 

Zařazení dětí do MŠ, ŠJ, ŠD 221 0 

 
 

8.2. Počet osvobozených žáků 
 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:   0 
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:  0 

 
Počet žáků osvobozených z výuky: 
 

Předmět                       Počet žáků 

Tělesná výchova 5 

Výtvarná výchova 1 

 
 

8.3. Počet evidovaných stížností 
 

Celkový počet evidovaných stížností 1 

- z toho oprávněných 0 

- z toho částečně oprávněných 0 

- z toho neoprávněných 1 

- z toho postoupených jinému orgánu 0 

 
 
 

8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   
                k informacím 
 
Uveďte zprávu z oblasti poskytování informací za rok 2015 

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.   0 
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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: 

1. Zajišťovat údržbu a předepsané revize ve všech prostorách. 

2. Podle finančních možností doplňovat a měnit školní nábytek, opotřebovanou část fondu 

učebnic a obnovovat a modernizovat ICT. 

3. 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. 

3. Podle finančních možností rozšířit školní poradenské pracoviště o školního psychologa a 

    školního speciálního pedagoga 

 

Úkoly pro příští rok v oblasti vzdělávání: 

1. Průběžně analyzovat a vyhodnocovat výuku podle revidovaného ŠVP Zdravá škola.  

2. Zaměřit se na společné vzdělávání (nastavení, realizace a účinnost podpůrných opatření 

    k naplnění vzdělávacích potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání 

    podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), plánu pedagogické podpory (PLPP) a 

    hodnocení jejich účinnosti). 

3. Realizovat zájmové vzdělávání podle ŠVP Zdravá škola pro ŠD, formou nepovinných 

    předmětů nebo zájmových kroužků.  

4. 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. 

5. 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. 

6. Promýšlet metody a formy práce v souvislosti se „zdravým učením“ vycházejícím z      

    realizace projektu Škola podporující zdraví (činnostní a kooperativní prvky ve výuce, 

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

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

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

    žákovskému parlamentu podílet se na správě školy a přípravě akcí. 

8. Důsledně dbát na dodržování školního řádu, snižovat míru úrazovosti. 

9. Při řešení problémů v chování žáků důsledně a okamžitě řešit se žáky i se zákonnými 

    zástupci žáků projevy šikany a hrubosti vůči spolužákům i dospělým, krádeže, ničení 

    majetku; vést žáky ke spoluzodpovědnosti a spoluúčasti na náhradách škody. 

10. Podporovat rozvoj, dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání v přírodovědné, jazykové a 

    informační gramotnosti.  

11. Uplatňovat individuální přístup zejména při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími 

    potřebami a rozvíjet individuální vzdělávací možnosti žáků prostřednictvím motivačního 

    hodnocení. Rozvíjet u žáků dovednost sebehodnocení. 

12. Dbát o úplnost a aktuálnost dat ve školní matrice, na úplnost a přesnost zápisů 

      probraného učiva a průřezových témat v třídních knihách.  
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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, využívat jednorázových i periodických akcí k posílení 

    primární sociální prevence. 

2. Zaměřit se na efektivitu primárně preventivních aktivit s cílem minimalizace rizik spojených 

    s výskytem rizikového chování (ochrana žáků před projevy šikany, diskriminace, 

    nepřátelství nebo násilí, využívání výchovných opatření, možnost využití individuálního 

    výchovného plánu, kvalita komunikace mezi školou, rodiči a veřejností, participace žáků 

    na fungování a rozvoji školy). 

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

    řešení problematických vztahů v rodině i mezi rodinou a školou.  

4. Podporovat mezitřídní patronátní akce žáků obou stupňů školy. 

 

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

1. Věnovat stálou pozornost spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a konzultacím 

    o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků s rizikovým chováním. 

2. Spolupracovat s PPP – pracoviště Klatovy, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MÚ 

    Klatovy, azylovým domem pro matky v tísni i s Policií ČR při řešení záškoláctví a 

    výchovných problémů. 

3. Soustavně prohlubovat spolupráci s mateřskými školami v nejbližším okolí a základními i 

    středními školami regionu.  

4. Přispívat k reprezentaci školy na veřejnosti prostřednictvím tisku, webových stránek školy, 

    regionálního televizního vysílání i prostřednictvím vystoupení na veřejných akcích. 

    Posilovat dobré jméno školy. 

 

Úkoly pro příští rok v oblasti koncepční a plánovací: 

1. Implementovat v 3. a 8. ročníku revidované ŠVP Zdravá škola (č.j. 198/2014), sledovat 

    vhodnost časového rozvržení a zařazení hlavních i průřezových témat do ročníků a   

    kapitol. 

2. Plnit úkoly prováděcího plánu programu Škola podporující zdraví pro školní rok 

    2016/2017.  

3. Aktualizovat systém školního poradenského pracoviště v souladu s legislativními změnami 

    a společným vzděláváním. Rozvíjet informovanost a spolupráci pedagogických pracovníků 

    a školního poradenského pracoviště.  

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

    vztahu k obsahu ŠVP (zejména v přírodovědné, jazykové a informační gramotnosti). 

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

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

6. Organizační činnost vedení zaměřovat na koordinaci akcí vyplývajících z koncepce 

    rozvoje školy a plánů práce (roční, měsíční, týdenní, DVPP). 

 

Úkoly pro příští rok v oblasti DVPP: 

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

    a psychologické vzdělávání a další rozšiřování informační gramotnosti. 

2. Zaměřit se na budování učitelské knihovny, která aktuálně reaguje na trendy v edukaci. 

3. Využívat vzdělávací akce podporované z finančních zdrojů EU. 
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Hospodaření školy 
za rok 2015 

 
 

1. Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014         
(fyzický stav/ přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 43/39,7 20/14,8 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

27.313,- 13 789,- 

 
 
 

2.  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 
 
a) Příjmy (kalendářní rok 2014) 
 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu 

21.273 --- 21.273 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele 

--- --- --- 

dotace na provozní výdaje 3.436 --- 3 436 

příjmy z pronájmu majetku zřizovatele --- 905 905 

poplatky od rodičů – školné ŠD 135 --- 135 

příjmy z doplňkové činnosti --- 1.315 1.315 

ostatní příjmy*  3.786 --- 3.786 

* včetně rozvojového programu a projektů OPVK 
 

b) Výdaje (kalendářní rok 2015) 
 

 Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost – 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

investiční 0 0 0 0 

neinvestiční 21.273 7.307 2.079 30.659 

z toho:     

- přímé náklady 21.273 --- 734 22.007 

    na platy pracovníků 15.314 --- 333 15.647 
    ostatní osobní náklady 38 --- 235 273 
    zákonné odvody + FKSP 5.363 --- 167 5.530 
    náklady na DVPP 33 --- --- 33 
    náklady na učební pomůcky 380  --- 380 
    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) 145 --- --- 145 
    ostatní náklady --- 5.014 767 5.781 
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 - provozní náklady --- 2.293 578 2.871 

    energie --- 1.538 382 1.920 
    opravy a údržba nemovitého majetku --- 449 109 558 
    nájemné --- 190 41 231 
    odpisy majetku --- 116 46 162 

 
 

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2015) 
 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 54,32 54,569 +0,249 * 

Mzdové prostředky na platy 15 15 0 

Mzdové prostředky – OPPP 38 38 0 

Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 6 6 0 

*  Překročení limitu je způsobeno dlouhodobými zástupy pracovních neschopností. 
 
 

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

Vzdělávání Počet pedagogických 
pracovníků 

Kč  

Vedoucích pracovníků 1 6 

V oblasti cizích jazyků --- --- 

V oblasti SIPVZ --- --- 

K prohloubení odbornosti 44 27 

Odborná literatura pro učitele --- 6 

CELKEM 45 40 

 
 
Žádosti o dotace-mimo MŠMT /např. z KÚ…./ 
 

Od koho název projektu přidělená výše grantu-dotace 

---   

 
 
Využívání EU fondů /Dispoziční fond…./ 
 

Název projektu celkový rozpočet přidělená výše grantu 

OPVK, výzva č. 56 418 418 

OPVK, výzva č. 57 262 262 
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena  
– celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2015, zhodnocení dosažených 
výsledků (úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy). 
 
 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 byl kladný, doplňková činnost byla zisková. 

 

 
 

Datum:     16. 9. 2016                

 

            

    PaedDr. Bc. Dana Martinková, Ph.D. 

                                             ředitelka školy                        

 

 

 
Razítko organizace 

 

 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno školskou radou dne 11. 10. 2016 
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