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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 

1.   Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje   
      o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, další údaje) 

1. Název školy:  Základní škola Zbůch, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 

2. Sídlo školy: Zbůch, Hornická 300, PSČ 330 22 

3. Charakteristika školy:  
- základní škola – úplná, 11 tříd, 2 třídy v 1.a  4. ročníku, průměr 18,9 žáka na třídu, nespojené ročníky   
- právní forma: příspěvková organizace 
- poslední zařazení do sítě škol: rozhodnutí o zařazení do sítě škol ze dne 18.11. 2002, č.j. 30 128/02-  
   21 s účinností od 1. 1. 2003 
- telefonní spojení: 377 931 126, mobil 602 292 383 
- IZO ředitelství: 600071448, - IČO: 60611201 
- IZO základní školy 102328617, IZO školní družiny 115600329, IZO školní jídelny 102676313 

1.4. Název a adresa zřizovatele: Obec Zbůch, Náměstí 205, 330 22 Zbůch 

1.5. Ředitel školy:  Mgr. Vlastislav König, od 1. 1. 2008 

1.6. Adresa pro dálkový přístup: zszbuch@seznam.cz, www stránky: www.zbuch.cz/zakladni-skola 

1.7. Školská rada: 

1. Jana Nejdlová  - předsedkyně, zastupuje zákonné zástupce žáků 
2. Ing. Jiří Hájek  - člen, zástupce zřizovatele 
3. Mgr. Irena Svobodová - člen, zastupuje pedagogické pracovníky 

Školská rada se schází dvakrát ročně a projednává veškeré body, které jí ukládá § 168 Šk. zákona.  

1.8. Spádový obvod školy:  

Spádovým obvodem školy jsou obce Zbůch a Úherce. 

1.9. Seznam pracovišť  

1.10. Vzdělávací program školy 

Adresa Počet tříd Počet žáků

hlavní budova ZŠ, 
ředitelství, ŠD

330 22 Zbůch, Hornická 300 (ZŠ) 11 208

odloučené pracoviště ŠJ 330 22 Zbůch, U Školky 25 (ŠJ) 151

Název vzdělávacího programu Č.j. v ročníku

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání „Škola pro život“

č.j. 130/2011 
ze dne 1.9.2011

1.- 9.
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1.11. Součásti školy  

 Jako výdejna slouží školní kuchyň pro MŠ při průměrném počtu 97 dětských obědů denně a 
10 obědů pro dospělé. V doplňkové činnosti je uvařeno 200 obědů za měsíc pro 5 strávníků při potřebě 
0,2 přepočteného zaměstnance. 

1.12. Speciální a specializované třídy 

Speciální a specializované třídy nebyly ve školním roce 2016/2017 zřízeny.  

1.13.  Individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

14.  Materiálně technické zajištění školy 

 Základní škola se nachází v klidné části obce Zbůch v Hornické ulici. Budova školy je z roku 
1932, v letech 2004 – 2006 prošla celkovou rekonstrukcí (elektroinstalace, kompletní výměna 
osvětlovacích těles, vodoinstalace, výměna dřevěných oken a vchodových dveří za plastové, zateplení 
poloviny pláště budovy, výměna střešní krytiny, nová fasáda, celková obnova kanalizace, úplná 
přestavba školní družiny), na kterou navázala v roce 2008 celková  rekonstrukce a modernizace školní 
jídelny v ulici U Školky. V roce 2010 byl zaveden pevný internet do všech tříd školy, v roce 2012 
skončila pětiletá obnova žákovských stolů a židlí (firma Santal), od roku 2015 je ve škole bezdrátový 
internet. Nevyhovující tabule byly nahrazeny moderními tabulemi na pylonech. 

V létě 2013 byl na pozemku školy z prostředků obce Zbůch vybudován za více než dva 
miliony korun venkovní sportovní areál tvořený ohrazeným hřištěm 44x22 m s umělým povrchem a 
50 metrovou atletickou dráhou s doskočištěm. Areál zásadně zkvalitnil úroveň venkovní tělesné 
výchovy, dále je využíván odpolední školní družinou a večer i o víkendech  širokou veřejností a 
zájmovými spolky. 

Od roku 2014 slouží škole nově zrekonstruovaná učebna fyziky a chemie s moderním 
učitelským pracovištěm a prvky žákovské laboratoře, kterou zafinancovala  rovněž obec Zbůch 
částkou 576 tisíc Kč. Žáci využívají čtyři nová žákovská laboratorní stanoviště i školní nábytek a 
skříně s vitrínami, učitel pak ocení katedru s digestoří na chemické pokusy s odvětráním, novou 
keramickou tabuli na pylonech a pevné připojení internetu. 

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení

Počet přepočtených 
pedagogických 
pracovníků

15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17

ZŠ 365 365 194 208 10 11 16,31 (z toho 1,36 
as.p.)

ŠD 75 75   72 74 3 3   2,216

ŠJ  celková 
kapacita jídelny 

Počet dětských 
strávníků 

Počet dospělých 
strávníků 

Celkový počet 
zaměstnanců

Přepočtený počet 
zaměstnanců

350 151 21 5 4,475

Vady Počet žáků

Mentálně postižení 0

Sluchově postižení 0

Zrakově postižení 1

S vadami řeči 0

Tělesně postižení 1

S více vadami 1

S vývojovou poruchou učení a chování 7

Celkem 10
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Obec Zbůch také zajistila o prázdninách 2015 vybudování nového chodníku k zadnímu 
vchodu školy, dále kolem hřiště a ke školní družině. V prostoru před družinou vzniklo nové pískoviště 
s prvky dětského hřiště. Hned vedle vzniká  nový školní pozemek pro pěstitelské práce. Na jaře 2016 
byly pokáceny starší stromy jak před školou (2 topoly, smrk), tak i ve vnitrobloku (2 lípy, dub) a na 
jaře 2017 byl vybudován chodník k hlavnímu vchodu. 
  Tři roky už také slouží nová sborovna v přízemí pro učitelky a asistentky na 1. stupni, která 
byla vybavena  novým nábytkem v červenci 2016. Zasedací místnost byla přebudována na školní 
kuchyň, zároveň je částečně využívána i jako jazyková učebna. V roce 2015 byly nakoupeny nové 
stoly a židle do sborovny 2. stupně a ředitelny, v červnu 2016 byly do sborovny dodány i nové skříně a 
malá kuchyňka s lednicí. Na jaře 2017 byl přebudován přírodovědný kabinet na novou třídu pro 16 
žáků z důvodu očekávaného nárůstu tříd na 1. stupni od září 2017 ( nová podlaha, nábytek, tabule, 
žaluzie, šatnové skříně) a archiv v 1. patře byl přeměněn na kabinet pro tři učitele. Na tyto změny 
navýšilo zastupitelstvo obce rozpočet školy v září 2017 o 247 tisíc Kč. 
 Do budoucna škole chybí pouze vybudování sociálního zázemí tělocvičny a dokončení 
zateplení a fasády vnitřního bloku budovy a tělocvičny. V září 2016 se uvolnil učitelský byt nad školní 
družinou, který po vybavení může sloužit  mimoškolní a klubové činnosti. 
 Ke zkvalitnění výuky i materiálního vybavení školy přispěly v posledních letech projekty EU, 
do kterých se škola zapojila: 
1.) Kvalita a efektivita (ukončen v únoru 2014), jehož prostředky (téměř jeden milion korun) 
napomohly zlepšit technické zázemí vlastní výuky (22 PC s aktuálním softwarem, sedm interaktivních 
projektorů s třemi notebooky),  
2.) jako partner projektu firmy COMTES FHT a.s. Dobřany - „Badatelská výuka a popularizace 
výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství“ - Regiopopulár, (2014/15)   
3.) projekt Využíváme ICT ve výuce – 16 nových tabletů pro každého učitele, (2015/16) 
4.) projekt Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ – minipodniky, který mimo jiné škole přinesl 
nový notebook, tiskárnu a pečící troubu.(2015/16) 
5.) Škola pro život – projekt EU v rámci Výzvy  02_16_022 Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování (od 1.2.2017 do 31.1.2019) 

 Škola má celkem 13 učeben, z toho dvě odborné (Ch,F,Př a Inf), žákovské dílny a tělocvičnu, 
výtvarnou dílnu s keramickou pecí, žákovskou a učitelskou knihovnu a studovnu, sklad učebních 
pomůcek, dvě třídy a hernu školní družiny. Učební pomůcky jsou průběžně doplňovány, rovněž tak 
učebnice a výukový software. 

Přízemí: učebny – I.A tř., I.B tř.,II. tř., III. tř., IV.A tř., IV.B tř., V. tř., učebna  Ch,F,Př s kabinetem, 
cvičná kuchyně, tělocvična o rozměrech 10 x 15m, sklad pomůcek.  
I. patro: učebny – VI. tř., VII. tř., VIII. tř., IX. tř., učebna  informatiky, sborovna, ředitelna, kancelář, 
archiv, studovna a žákovská knihovna, 2 kabinety.  
Suterén: žákovská dílna pro technické práce se dřevem i kovem se skladem materiálu, strojovna pro 
školníka, prádelna se sušárnou, výtvarná dílna s keramickou pecí, plynová kotelna. 
Školní družina je po celkové rekonstrukci, ale zvýšenému počtu žáků vyhovuje pouze ze dvou třetin. 
Od školního roku 2013/2014 se zvýšení kapacity na 75 žáků řeší pobytem třetího oddělení školní 
družiny v kmenové třídě v přízemí školy. Pro venkovní činnost je využíván školní dvůr, který byl 
vybaven dětskou chaloupkou a malými houpačkami, a nové hřiště s umělým povrchem. 
Školní jídelna je umístěna v samostatné budově asi 500 m od hlavní budovy. Vzhledem k postupnému 
nárůstu strávníků byla ke dni 1.10.2014 zvýšena její kapacita na 350 stravovaných. 

2. Obor vzdělání: 
kód oboru: 79-01-C/01 Základní škola 
popis oboru: Základní škola  
forma vzdělávání: denní      
vyučovací jazyk: český  
délka vzdělávání: 9 roků 
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3.    Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.1. Přehled o zaměstnancích školy ped. praxe 

ředitel školy:  Mgr. Vlastislav König      36 let 
zástupce ředitele školy: Mgr. Naděžda Borusíková     18 let 
třídní učitelé:  Mgr. Jitka Pokorná        8 let 
   Bc.   Lenka Miarková        10 let 
   Mgr. Martina Malinová        6 let 
   Mgr  Marie Kašpírková        7 let 
   Mgr. Kateřina Kopecká        3 roky  
   Mgr. Irena Svobodová – výchovná poradkyně pro 1. stupeň 10 let 
   Mgr. Petra Schubertová        4 roky  
   Mgr. Daniela Vohrnová  - výchovná poradkyně pro 2.stupeň   2 roky 
   Mgr. Helena Dokoupilová     31let 
   Mgr. Pavel Zuber      15 let 
ostatní učitelé:  Mgr. Nikola Šlajsová        6 let 

Mgr. Eva Rádlová      46 let 
   Mgr. Dagmar Pelesná  - školní metodik prevence    4 roky  
   Bc.    Michal Miča        1 rok 
                                                Romana Strašíková – asistentka pedagoga ve IV.B třídě 
            Petra Šmákalová     – as.ped. v V. třídě a vychovatelka ŠD 
vychovatelky ŠD:          Martina Václavová – vedoucí vychovatelka  
            Iva Špendlová  
účetní:            Pavlína Housarová 
školník:           Václav Karel 
vedoucí šk. jídelny:          Dagmar Slapničková  
vedoucí kuchařka:          Václava Lorencová 
kuchařka:                                Lenka Jakoubková 
pomocná kuchařka:          Petra Vlasáková 
            Lucia Šimandlová    
uklízečky:           Jaroslava Jenčová 
            Miloslava Lappatová 

lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 

2.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/2017 

 Personálně je škola  kvalitně zajištěna. Ze 16 učitelů je 14 plně odborně kvalifikovaných (PF), 
2 jsou dále studující bakaláři. Personál školy doplňují tři vychovatelky ve školní družině, dvě 
asistentky pedagoga a nepedagogičtí pracovníci. Učitelský sbor je stabilizovaným a pracovně 
výkonným kolektivem, který uvádí do praxe Školní vzdělávací program Základní školy Zbůch – Škola 
pro život. Kolektiv školy je pozitivní, věkově mladý, jednotný a spolupracující. 

Počet pracovníků ZŠ Počet pedagogických pracovníků 

2016/17 2016/17

                           celk. 29/26,619 
ZŠ 24 /22,14 
 ŠD 3 /2,21 

      ŠJ 5 /4,4752

celk. 20/18,52           
ZŠ 15/14,95 

                          as.ped.2/1,36 
                               ŠD 3 /2,21 
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3.  Věkové složení pedagogických pracovníků ZŠ ve školním roce 2016/ 2017  

4. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

4.  Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy, další zařazení absolventů     
     školy 

4.1. Zápis žáků do 1. třídy 

Součást 
PO

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 3.1.

SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + 
ped.studiu

m

VŠ jiné bez 
ped. studia

ZŠ 1 2 14 0

ŠD 1 2

Počet pedagogických pracovníků 
přepočtený stav dle 3.1.

Průměrná délka 
pedagogické praxe

Průměrný věk

14,95 12 let 37 let

aprobovanost výuky % V kterých předmětech

počet vyučovacích hodin celkem za týden 299 100 -----------------------------------
-

- z toho počet neaprob. hodin 49 17 Aj,Nj,Pč,

Počet dětí u zápisu Počet odkladů šk. doch. Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd

navržen skutečnost

38 8 8 30 2
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4.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 

5.   Výsledky vzdělávání žáků k 31. 8. 2017 

5.1. Prospěch žáků 
  

2 žáci Střední škola informatiky a finančních 
služeb

Plzeň

1 žák Sportovní a podnikatelská střední škola Plzeň

2 žáci Obchodní akademie Plzeň

2 žáci SPŠ dopravní Plzeň

2 žáci Bezpečnostně právní akademie Plzeň

2 žáci SOU Domažlice Stod

1 žák SOŠ a Střední odborné učiliště Horšovský Týn

2 žáci Střední zdravotnická škola a VOŠ 
zdravotnická

Plzeň

3 žáci SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, 
Plzeň Plzeň

1 žák Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň

1 žák Odborná škola výroby a služeb Plzeň 

Počet 
celke
m

z toho přijatých na

gymnázia SŠ s maturitou SOU OU Jiné

19 0 15 4 0 0

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 1 Přijatých 1

Počet žáků 
celkem

Prospělo s 
vyznamenáním  

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky

Hodnoceno 
slovně

208 128 79 1 2 (2 úsp.) 1 
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5.2. Celkové hodnocení po ročnících k  31. 8. 2017 

5.3. Chování žáků 

Snížený stupeň z chování: k 30.6. 2017   Počet žáků: 1 

5.4. Absence žáků (školní rok - stav k 30.6. 2017) 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním

Prospělo Neprospělo

1. 31 30   1 0

2. 22 22   0 0

3. 26 21   5 0

4. 39 27 12 0

5. 15   7   8 0

celkem za 1. st. 133 107 26 0

6. 15 3 12 0

7. 25 8 16 1

8. 17 7 10 0

9. 18 3 15 0

celkem za 2. st. 75 21 53 1

- z toho 2. stupeň   0

- z toho 3. stupeň   1

Zameškané hodiny celkem 20718    -  průměr 99 hodin na 1 žáka

- z toho neomluvené     214

!  9



5.5. Učební plán 2016/2017 

Třída I. II. III. IV. V.

předměty Hod hod Hod Hod Hod

ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP

Český jazyk 9 8 8 8 8

Matematika 5 5 5 5 5

Prvouka 2 2 2 0 0

Těl. výchova 2 2 2 2 2

Hud. výchova 1 1 1 1 1

Výt. výchova 1 2 2 1 1

Prac. činnosti 1 1 1 1 1

Vlastivěda 0 0 0 2 2

Přírodověda 0 0 0 2 2

Etická výchova 0 0 0 1 0

Anglický j. 0 0 3 3 3

Informatika 0 0 0 0 1

celkem 21 21 24 26 26

třída VI. VII. VIII. IX.  

předměty Hod hod hod hod  

ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP

Český jazyk 5 5 5 5  

Matematika 4 4 4 4  

Cv. 
z matematiky 1 1 1 1  

Anglický jazyk 3 3 3 3  

Německý jazyk 0 2 2 2

Fyzika 2 2 2 2  

Chemie 0 0 2 2  

Přírodopis 2 2 2 1  

Zeměpis 2 2 1 2  

Dějepis 2 2 2 2

Informatika 1 0 0 0  

Občanská v. 0 1 1 1  

Rodinná vých. 0 0 1 1

Etická výchova 1 0 0 0  

Hudební vých. 1 1 1 1  
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6.   Prevence sociálně patologických jevů a výchovné poradenství, zájmová činnost  

  
Pro školní rok 2016/2017 byl školní metodičkou prevence vypracován Preventivní program 

školy a Program proti šikanování. Poprvé byl vypracován i plán nově konaného dvoudenního 
adaptačního kurzu pro žáky 6. ročníku, který se uskutečnil na počátku září 2016 a byl žáky i učiteli 
hodnocen velmi pozitivně. 

Na kurz pak úspěšně navázaly Program Zdravá 5 od nadace Albert, účast na srazu školních 
metodiků prevence, navázání kontaktu s Diakonií západ, získání bezplatného programu Online man 
(pohyb v online prostředí, ochrana osobních údajů, patologické hráčství, kyberšikana, kybergrooming 
a hoaxy), práce ŠMP v hodinách Vv pomocí artefiletiky. 
  Žáci měli během celého školního roku k dispozici schránku důvěry umístěnou jak na prvním 
stupni, tak na patře druhého stupně. Dále mají žáci na nástěnné tabuli v budově školy k dispozici 
kontakty na různě zaměřené krizové linky.  
 Všichni vyučující se snažili u žáků rozvíjet dovednosti spojené se zdravým životním stylem, 
prohlubovat sociální kompetence, tj. pěstovat u žáků zdravé sebevědomí, vést je k otevřené 
komunikaci, vzájemné spolupráci a solidaritě. Významné místo v oblasti prevence představovaly 
aktivity organizované v době vyučování i mimo něj – akce školy, veřejná vystoupení, soutěže, 
projektové dny, akce školní družiny, výlety, činnost zájmových kroužků. Ve školním roce 2016/2017 
měli žáci možnost navštěvovat tyto kroužky: sboreček, příprava na SŠ z matematiky, angličtina, rope 
skipping, atletika, florbal, cvičení s prvky fitboxu, geocaching, zumba a šachy. 
  

I ve školním roce 2016/2017 pracovaly výchovné poradkyně zvlášť pro 1. a 2. stupeň. Toto 
rozdělení se vzhledem ke specifické problematice na obou stupních osvědčilo již v minulých letech. 
Obě poradkyně se soustavně zabývaly změnou v novele školského zákona, tzv. inkluzí neboli 
společným vzděláváním, konkr. § 16 Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Seznámily se se zaváděním podpůrných opatření a tvorbou individuálních 
vzdělávacích plánů. Intenzivní byl rovněž kontakt s metodikem prevence z PPP Plzeň-sever/jih.  
 Na 1. stupni se závažnější přestupky nevyskytly, ale ve 2.pololetí jsme byli nuceni po 
neúspěšných jednáních informovat Policii ČR z důvodu dlouhodobé neomluvené absence žákyně. 
Dále proběhla jednání s rodiči žáků z důvodu nevhodného a nebezpečného chování mimo školu.  
 Na 2. stupni jsme tradičně pokračovali v úzké spolupráci s těmito institucemi: PPP Plzeň 
sever, SVP Plzeň, OSPOD Nýřany, Úřad práce Plzeň aj. V rámci navázání spolupráce se zákonnými 
zástupci žáků 6. třídy jsme jako již tradičně uspořádali akci Odpoledne s rodiči. Na společné schůzce 
s vedením školy a učiteli se zákonní zástupci seznámili se školním vzdělávacím programem, plánem 
školy, navázali osobní kontakty s vyučujícími, získali přehled o tom, co jejich děti čeká na vyšším 
stupni, a zároveň jim byl objasněn postup při řešení případných problémů.  
 Zákonní zástupci dvou žáků podali žádost o prodloužení školní docházky o 1 rok – oběma  
bylo vyhověno. V oblasti výběru střední školy absolvovali vycházející žáci besedu k výběru povolání 
na Úřadu práce v Plzni a Veletrh řemesel ve Stodu, žáci 8. ročníku pak program kariérového 
poradenství v informačně vzdělávacím středisku Plzeňského kraje (KCVJŠ) zaměřený na silné stránky 
a zájmovou orientaci jedince. Naši základní školu navštívila také celá řada náborových pracovníků ze 
středních škol a učilišť v okolí a dále měli žáci možnost  informovat se o vybraných středních školách 
na nástěnné tabuli, která je umístěna v prvním patře budovy školy.  
 Ve výchovné komisi za účasti zástupkyně ředitele, výchovné poradkyně, zákonných zástupců 
a třídních učitelů bylo řešeno několik přestupků proti školnímu řádu. I na 2. stupni se vyskytly případy 
dlouhodobé  absence. Zápisy z jednotlivých jednání s rodiči jsou k dispozici v dokumentaci výchovné 
poradkyně.  

Výtvarná vých. 2 2 1 1  

Prac. činnosti 1 1 1 1  

Tělesná vých. 2 2 2 2

Volitelné předměty 1 KAj 0

             

celkem 30 30 31 31  
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6.1 Zájmové kroužky 

Ve školním roce 2016/17 měli žáci možnost navštěvovat tyto zájmové kroužky:  

Název kroužku:    Vedoucí: 

Anglický jazyk pro 1. ročník     Malinová     
Příprava na SŠ z matematiky   Šlajsová           
Cvičení s prvky fitboxu (II.st.)   Šlajsová  
Šachy      König 
ROPE SKIPPING     začátečníci    Miarková         
ROPE SKIPPING     pokročilí              Kašpírková      
Atletika                                 Svobodová 
Florbal                                          Kovanda     
Sboreček     Špendlová 
Geocaching     Zuber 
Zumba 1. st.     Chvostová 
Zumba 2. st.     Chvostová 

Soustavu volnočasových aktivit doplňovaly zejména projekty a poznávací výlety školní 
družiny, doučování žáků, aktivity školní knihovny a také nabídka pobočky ZUŠ Nýřany v oboru 
hudebním. Při školní družině pracuje pěvecký soubor Sboreček. Možnost účastnit se táborového 
pobytu nabízí pravidelně letní dětský tábor. 

7.   Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Do dalšího vzdělávání se zapojilo 11 učitelů, převážně formou jednorázových akcí pořádaných 
Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou v Plzni nebo Národním institutem pro další 
vzdělávání. 

Počet vzdělávacích akcí 16

Celkový počet účastníků 11

Vzdělávací instituce KCVJŠ, NIDV v Plzni
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8.   Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

1.9. - slavnostní zahájení školního roku 2016/17 

5.- 6.9. adaptační kurz žáků 6. třídy 

7.9.   zahájen kurz plavání pro 2. a 3. tř. 

7.9.   schůzka  rodičů žáků 1.tříd s třídní učitelkou 

9.9.   Dny vědy a techniky Plzeň, 9. třída 

23.9. lesní pedagogika - 4.A 

27.9. branný den - soutěže v přírodě 

27.9. odpoledne s rodiči žáků 6.tř.  

29.9. okresní kolo v minikopané starších žáků v Horní Bříze 

3.10. zahájenní činnosti zájmových kroužků 

4.10. fotografování žáků 1. tříd 

5.10. zahájení činnosti školní knihovny 

6.-21.10. Preventivní program Zdravá škola 

              6.10. - 6. a 7. tř. 

              7.10. - 8. a 9. tř. 

             17.10. - 1.A,B 

              20.10.- 2. a 3. 

              21.10. - 4.AB a 5. 

  6.10. Coca cola cup, utkání proti ZŠ Dobřany 

12.10. Prvňáci u hasičů, Plzeň-Slovany 

20.10. Cesta do pravěku, Zpč. muzeum, 6. tř. 

21.10. Volba povolání, ÚP Plzeň, 9. tř. 

25.10. Halloween,  2. st. 

26.-30.10. Podzimní prázdniny 

2.11. Veletrh řemesel, 9. tř. 

4.11. Coca cola cup v Plzni, 1. ZŠ 

16.11. třídní schůzky 

22.11. vzděl. akce Ovoce do škol - 1. st. Bovýsek 

25.11. divadlo - Od renesance po realismus, 2. stupeň 

26.11. rozsvícení vánočního stromu - pěvecký sbor 

  5.12. Mikuláš ve škole 

  7.12. Galerijní animace (zájemci 7., 8. tř,) 

15.12. Centrum robotiky Plzeň, 5. tř. 

21.12. zpívání koled na schodech 

21.12. zpívání u radnice 

    8.1.  Mýdlový princ - muzikál pro zaměstnance, Praha 

9. a 16.1. On line man - bezpečný pohyb v on line prostředí 5. a 7. tř. 

17.1. okresní kolo dějepisné olympiády 

21.-26.1. lyžařský kurz 8.tř. - Belveder 

2.2. kino Plaza 2. st. 
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9.2. olympiáda v Aj - okresní kolo 

10.2. Dům digitálních dovedností Plzeň - 4. tř. 

20.-24.2. Týden s rodilým mluvčím Noahem 2. st. 

4.3.  šachový turnaj Klatovská věž v ZŠ Zbůch 

11.3. mistrovství Plz. kraje  v atletice, Praha Strahov, ml. žactvo 

13.3. Krajská soutěž o nejlepší pohybovou skladbu, ropeskipping, Plzeň 

31.3. Návštěva ZOO 7.tř. 

10.4. Zápis do 1. tříd 

12.4.  velikonoční dílny 

12.4.  velikonoční šachový turnaj 

19.4. Třídní schůzky:   

25.4. štafetový pohár - Nýřany, atletika 

25.4. Divadlo Spejbla a Hurvínka, akce školní družiny 

26.4. Pernštejni  3.-9. tř. 

2.5.   výlet do ZOO   1. st. 

9.5.   fotografování tříd   

19.5. Ukliďme Česko  (Zbůch) 1. a 2. st. 

22.5. školní výlet 4.A 

         exkurze IIZ Plzeň   8. a 9. tř. 

30.5. šk. výlet 1.B, Horšovský Týn 

31.5. Žongléros  2. st. 

1.6.   cyklovýlet 3.,4.B, 5. tř.  Křížový vrch 

1.6.   Den dětí. Výlet Chotěšov 1.A, 1.B., 2. 

1.6.   lesní pedagogika   4.A 

2.6.  Česko se hýbe - Rope skipping, Brno 

2.6.  šk. výlet  6. a 7. tř., Plzeň 

2.6.  šk. výlet 8.tř. Nevřeň 

6.6.  Infokariéra Plzeň   8. tř. 

7.6.  šk. výlet   1.A, 2., 3. 

7.6.  besedy se studentkami z Číny a Indie, 2. st. 

9.6.  atletický víceboj, Nýřany  

12.6. Den preventivních aktivit   1. st. 

13.6. setkání s rodiči budoucích žáků prvních tříd 

13.6. beseda pro veřejnost o Indonésii    

14.6. šk. výlet 9. tř., Plzeň 

15.6. šachový turnaj v Líních, 16.00 

19. - 21.6. šk. výlet 4.A a 5. tř., Konstantinovy Lázně 

21.6. Festival sportu, Plzeň Plaza, 2. st. 

22.6. noc ve škole  7. tř. 

23.6. Den Integrovaného záchranného systému, letiště Líně 

27.6. školní akademie 
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29.6. Sportovní hrátky 

30.6. Vysvědčení 

9.   Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 Poslední inspekce Českou školní inspekcí proběhla ve dnech 14. – 18. února 2013, v tomto 
školním roce se žádná inspekce neuskutečnila.  

10.  Základní údaje o hospodaření školy 

 Rozpočet školy tvoří dotace krajského a obecního úřadu na kalendářní rok, je dán normativy a 
finančními možnostmi obce. Dotace KÚ na přímé neinvestiční výdaje pro rok 2016 činil 10 036 000,- 
Kč, na provoz školy poskytla obec Zbůch 1,8 mil. Kč. 

11.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 V tomto školní roce se škola zapojila do projektu Škola pro život – projekt EU v rámci Výzvy  
02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (od 1.2.2017 do 31.1.2019). 
  

12.  Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Ve škole jsou stále využívány prostředky z minulých projektů - Peníze školám (zejména 22 
PC, 7 projektorů a 3 notebooky) a Využíváme ICT ve výuce, v němž škola získala 16 nových tabletů, 
jeden pro každého učitele. Učitelé byly několikrát proškoleni a po zavedení bezdrátového internetu již 
tuto moderní pomůcku běžně využívají ve vyučování.  

13.  Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími  
       partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 Odborová organizace ani organizace zaměstnavatele při Základní škole Zbůch nepůsobí. 

 13.1. Spolupráce s Obecním úřadem Zbůch 
  

Spolupráce školy s obecním úřadem je stále na dobré úrovni. Obec vychází škole vstříc a  
průběžně navyšuje rozpočet  školy, čímž zlepšuje její materiální vybavení. Dále na své náklady 
zajišťuje pomoc při údržbě okolí školy, buduje zde chodníky, zajišťuje zednické práce ve škole, 
pomáhá např. se svozem spadaného listí, větví apod. Dále zajistila pokácení přerostlých stromů 
v areálu školy. My se tuto pomoc snažíme oplatit na již tradičních akcích, které vstoupily do povědomí 
občanů a obohacují život  v obci (např. slavnostní zahájení školního roku, rozsvícení vánočního 
stromu, vánoční zpívání koled na zbůšském náměstí, školní výstavy, školní akademie, Zbůšský 
zpravodaj, akce Ukliďme Česko, resp. Zbůch aj.). 
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14. Výkon státní správy 

Rozhodnutí ředitele školy 

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

Počet žáků uvolněných z výuky: 

Počet evidovaných stížností 

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

 Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. 
o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, ze dne 8. 11.1999 v platném znění. 
 V průběhu školního roku nebyl vznesen žádný požadavek týkající se informace ve smyslu 
tohoto zákona. 

15. Hlavní aspekty školního roku 2016/2017 

 Školní rok začal tradičním nástupem všech žáků, přítomných rodičů a hostů na novém 
víceúčelovém hřišti ve vnitrobloku školní budovy. Ředitel školy a starosta obce přivítali po třech 
letech opět dvě první třídy, poté v obou třídách předali prvňáčkům učebnice a sadu školních potřeb. 
Celkový počet žáků se tak přehoupl po mnoha letech přes magické číslo 200. 
  

Celorepublikovým tématem školství se stalo slovo „inkluze“, docela horkou jehlou šitý 
způsob vzdělávání. I proto se po roční přestávce naše škola opět zapojila do dvouletého projektu EU, 
jemuž jsme dali název našeho školního vzdělávacího programu – Škola pro život, a mohli tak začít 
čerpat evropskou dotaci ve výši 389 962 Kč. Projekt přinese všem pedagogům a vychovatelkám 
proškolení ve čtenářské gramotnosti a pro společné vzdělávání žáků, zejména pro spolupráci se 
školským poradenským zařízením (ŠPZ), objasnění nových pojmů jako podpůrná opatření, doporučení 
ŠPZ, identifikátor znevýhodnění, individuální vzdělávací plán, jeho tvorba atd. I naše škola se tak dala 
na novou, evropskou, u nás neprobádanou a docela obtížnou cestu v práci s množícími se žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
 Žákům ohroženým školním neúspěchem přináší projekt možnost doučování, zájemci (33 
žáků) o logické deskové hry se naučí v odpoledních lekcích pravidla a hru v šachy, začnou se 
zúčastňovat nejdříve školních turnajů, pak i v okolí i v celém kraji, učitelům jazyků umožní projekt 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání

Odklad povinné školní docházky   8 0

Dodatečný odklad povinné školní docházky   0 0

Zařazení dětí do ŠD 74 0

Rozhodnutí o přijetí žáka ke školní docházce 30 0

Předmět Počet žáků

Tělesná výchova 3

Celkový počet evidovaných stížností 0

- z toho oprávněných 0

- z toho částečně oprávněných 0

- z toho neoprávněných 0

- z toho postoupených jinému orgánu 0
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zdokonalení se v cizím jazyku a následnou cizojazyčnou výuku v některých předmětech (metoda 
CLIL). Škola získá i potřebnou techniku pro kvalitní výuku, konkrétně vestavěné projektory do všech 
tříd. 

 I naše vlastní akce a projekty měly vysokou náročnost a hodnotu. Buď vycházely z plánu 
práce školy a školní družiny, jako například lednový lyžařský kurz na Belvederu pro 17 žáků 2.stupně, 
celoškolský branný den, lampionový Haloween, týden angličtiny s rodilým mluvčím  nebo vystoupení 
Sborečku při rozsvěcování vánočního stromu, a nebo byly vrcholem zájmové činnosti kroužků. Zde 
máme na mysli především účast dívek kroužku rope skippingu pod vedením Mgr. Marie Kašpírkové 
na celostátní akci Česko se hýbe v Brně, kde v kategorii podobných skupin zvítězily, stejně jako velmi 
úspěšnou činnost družstva mladých atletů pod vedením Mgr. Ireny Svobodové, o němž se již ví i na 
pražském Strahově. Dobře reprezentovali naši školu i fotbalisté v okresním kole  i na  turnaji Coca 
Cola Cup. Velký ohlas měly u dětí rovněž  cyklovýlety po okolí, oba kurzy plavání (48 dětí), den 
fotbalového náboru v Tlučné, veletrh řemesel ve Stodu a další. Jako chvályhodný počin je možno 
označit též domácí doučování dlouhodobě nemocného žáka učiteli 2. stupně ZŠ.  
 Školní vzdělávací program Škola pro život byl realizován ve všech ročnících základní školy 
podle nové verze z roku 2011. Ze 208 žáků školy jich 128 prospělo s vyznamenáním, 79 prospělo a 1 
žákyně neprospěla, když se ani nedostavila na opravnou zkoušku. Jedné žákyni byl udělen třetí stupeň 
z chování za značnou neomluvenou neúčast. Na střední školy odešlo 15 žáků devátého ročníku, 4 byli 
přijati na učiliště.  
   

Ve Zbůchu 30. 9. 2017        Mgr. Vlastislav König 
                    ředitel ZŠ Zbůch 
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