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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 

 
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) 
 
1.1  Název školy:  Základní škola Zbůch, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 

 

1.2  Sídlo školy: Zbůch, Hornická 300, PSČ 330 22 

 

1.3  Charakteristika školy:  
- základní škola – úplná, 12 tříd, 2 třídy v 1., 2. a  5. ročníku, průměr 18,08 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, www stránky: www.zszbuch.cz 

- 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, datová schránka: 2qw2c4 

 

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  
 Adresa Počet tříd Počet žáků 

hlavní budova ZŠ, 
ředitelství, ŠD 

330 22 Zbůch, Hornická 300 (ZŠ) 12 217 

odloučené pracoviště ŠJ 330 22 Zbůch, U Školky 25 (ŠJ)  158 

 
1.10  Vzdělávací program školy 

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. 

 
1.11  Součásti školy  
Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 

oddělení 
Počet přepočtených 
pedagogických 
pracovníků 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 

ZŠ 365 365 208 218 11 12 17,51 (z toho 1,28 as.p.) 

ŠD 75 75   74 72 3 3   2,66 

ŠJ  celková 
kapacita jídelny  

Počet dětských 
strávníků  

Počet dospělých 
strávníků  

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

350 158 22 5 4,875 

mailto:zszbuch@seznam.cz
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 Jako výdejna slouží školní kuchyň pro MŠ při průměrném počtu 87 dětských obědů denně 

a 11 obědů pro dospělé. V doplňkové činnosti je uvařeno 180 obědů za měsíc pro 9 strávníků. 
 

1.12  Speciální a specializované  třídy 

 

Speciální a specializované třídy nebyly ve školním roce 2017/2018 zřízeny.  

 

1.13  Individuální  integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 0 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 1 

S vadami řeči 0 

Tělesně postižení 1 

S více vadami 2 

S vývojovou poruchou učení a chování 10 

Celkem 14 

 

1.14  Materiálně  technické  zajištění  školy 

 

 Základní škola se nachází na severním okraji obce 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, 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, chemie a přírodopisu 
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, 

učebnu doplňují skříně s vitrínami, učitel pak ocení katedru s digestoří na chemické pokusy 
s odvětráním, novou keramickou tabuli na pylonech a pevné připojení internetu.  

Obec Zbůch dále 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. Letos se buduje nové parkoviště na východní 
straně školní budovy. 
  Čtyři 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. Protože kapacita tříd školy je 
na maximální hranici, došlo v tomto školním roce na rekonstrukci volného učitelského bytu nad školní 
družinou (uvolněn v září 2016) jako rezervy pro určitou školní i mimoškolní činnost. V bytě byla 
provedena  rekonstrukce elektroinstalace, části vodoinstalace, byla vyměněna kuchyňská linka a byt 
byl vymalován. Obec na tuto rekonstrukci navýšila rozpočet školy o 130 tisíc Kč. 
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Na začátku tohoto školního roku došlo k dovybavení všech tříd školy pevným projektorem 
a dalšími notebooky pro učitele (vše z projektu Škola pro život). 
 Do budoucna škole chybí vybudování sociálního zázemí tělocvičny a dokončení zateplení 
a fasády vnitřního bloku budovy a tělocvičny, dále vybavení třetího oddělení školní družiny, kam 
chceme zakoupit pro zájmovou činnost i keramickou pec. 

  

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 14 učeben, z toho dvě odborné (Ch,F,Př a Inf), žákovské dílny, 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.A tř., II.B tř., III. tř., IV. tř., V.B tř., učebna  Ch,F,Př s kabinetem, 

cvičná kuchyně, tělocvična o rozměrech 10 x 15m, sklad pomůcek.  

I. patro: učebny – V.A tř., VI. tř., VII. tř., VIII. tř., IX. tř., učebna  informatiky, sborovna, ředitelna, 
kancelář, archiv, studovna a žákovská knihovna, 1 nový kabinet pro 3 učitele. 
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. Do budoucna se budeme snažit přizpůsobit potřebám 
družiny uvolněný učitelský byt nad družinou tak, aby všechna oddělení byla „pod jednou střechou“. 
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 

 

3.    Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

3.1  Přehled o zaměstnancích školy ped. praxe 
 

ředitel školy:  Mgr. Vlastislav König      37 let 

zástupce ředitele školy: Mgr. Naděžda Borusíková     19 let 

třídní učitelé:  Mgr. Jitka Pokorná        9 let 

   Bc.   Lenka Miarková        11 let 

   Mgr. Martina Malinová        7 let 

   Mgr  Marie Kašpírková        8 let 

   Mgr. Irena Svobodová – výchovná poradkyně pro 1. stupeň 11 let 
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   Mgr. Helena Dokoupilová     32 let 

   Mgr. Milan Kalabza        1 rok 

   Mgr. Jana Stachová        5 let 

   Mgr. Petra Schubertová        5 let  

   Mgr. Daniela Vohrnová  - výchovná poradkyně pro 2.stupeň   3 roky 

Mgr. Pavel Zuber      16 let 

   Mgr. Nikola Šlajsová        7 let 

ostatní učitelé:  Mgr. Eva Rádlová      47 let 

   Mgr. Dagmar Pelesná  - školní metodik prevence    5 let  

   Mgr. Michal Miča        2 roky  

                                                Romana Strašíková – asistentka pedagoga v V.B třídě 

            Petra Šmákalová     – as.ped. v VI. 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 do 31. 1. 2018 

            Gabriela Pávková od 1. 3. 2018  

pomocná kuchařka:          Petra Vlasáková 

            Lucia Šimandlová    

uklízečky:           Jaroslava Jenčová 

            Miloslava Lappatová 

 

 

Počet pracovníků ZŠ Počet pedagogických pracovníků  
2017/18 2017/18 

                           celk. 31/28,73 

ZŠ 23 /21,19 

 ŠD 3 /2,66 

      ŠJ 5 /4,875 

celk. 22/20,17           

ZŠ 17/16,23 

                          as.ped.2/1,28 

                               ŠD 3 /2,66 

 

lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 

 

 

3.2  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018 

 

 Personálně je škola  kvalitně  zajištěna. Ze 17 učitelů je 16 plně odborně kvalifikovaných (PF), 

1 je studující bakalářka. 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. 
 

Součást 
PO 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 3.1. 

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

VŠ jiné bez 
ped. studia 

ZŠ     1 16 0  

ŠD 1 2       

 

 

3.3  Věkové složení pedagogických pracovníků ZŠ ve školním roce 2017/ 2018  

 

 

Počet pedagogických pracovníků 

přepočtený stav dle 3.1. 

Průměrná délka 
pedagogické praxe 

Průměrný věk 

16,23 13 let 38 let 
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3.4  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

 

aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

počet vyučovacích hodin celkem za týden 325 100 ------------------------------------ 

- z toho počet neaprob. hodin 36 11 Aj,Nj,Pč, 
 
 
 

4.  Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy, další zařazení absolventů     
     školy 
 
4.1  Zápis žáků do 1. třídy 

 

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

navržen skutečnost 
33 9 9 24 1 

 

 

4.2  Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 
 

 

2 žáci 
 

Střední škola informatiky a finančních 
služeb 

Plzeň 

1 žák Konzervatoř Plzeň 

1 žák Hotelová škola Plzeň 

2 žáci Masarykovo gymnázium Plzeň 

1 žák SOU stavební Plzeň 

2 žáci SOU Domažlice  Stod 

1 žák SOŠ a Střední odborné učiliště Horšovský Týn 

5 žáků 
SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara, 
Plzeň  

 

Plzeň 

1 žák Akademie hotelnictví a cestovního ruchu 
 

Plzeň 

Počet 
celkem 

z toho přijatých na 

Gymnázia SŠ s maturitou SOU OU Jiné 

17 2 8 6 0 1 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 7 Přijatých 5 
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5.   Výsledky vzdělávání žáků k 31. 8. 2018 

5.1  Prospěch žáků 

  

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

217 

 

136 

 

76 

 

5 

 

5 (2 úsp.) 
 

1 

 

 

5.2  Celkové hodnocení po ročnících k  31. 8. 2018 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 31 30   1 0 

2. 30 28   2 0 

3. 22 15   7 0 

4. 23 16   6 1 

5. 39 25 14 0 

celkem za 1. st. 145 114 30 1 

6. 14 3 10 1 

7. 16 3 12 1 

8. 25 10 15 0 

9. 17 6 9 2 

celkem za 2. st. 72 22 46 4 

 

5.3  Chování žáků 

 
Snížený stupeň z chování: k 30.6. 2018   Počet žáků: 1 

- z toho 2. stupeň   1 

- z toho 3. stupeň   0 

 

5.4  Absence žáků (školní rok - stav k 30.6. 2018) 

 

Zameškané hodiny celkem 23038    -  průměr 106 hodin na 1 žáka 

- z toho neomluvené       52 

 

 

5.5  Učební plán 2017/2018 

 

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 
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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   

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   

 

 

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

Oblasti prevence sociálně patologických jevů věnujeme stejnou pozornost jako bezpečnosti 
a ochraně zdraví žáků. Metodička prevence na začátku školního roku vypracovala a seznámila učitele 
s dvěma stěžejními dokumenty, a to s Preventivním programem školy a s Programem proti 

šikanování. Dále byly vytvořeny preventivní deník ŠMP (školního metodika prevence) pro 
zaznamenávání veškerých výskytů rizikového chování žáků a způsobů řešení a nástěnka ŠMP 

s novými kontakty, s články o prevenci proti šikaně, návykovým látkám a důležitými tel. čísly 

krizových linek. Žáci měli během celého školního roku k dispozici schránku důvěry. 

První tradiční školní akcí na poli prevence se stává zářijový adaptační kurz žáků 6. ročníku 
a následná práce ŠMP a třídního učitele na kotvení pravidel chování. Kurz rovněž napomáhá přechodu 
žáků z 1. na 2. stupeň ZŠ, který lze na konci roku hodnotit jako bezproblémový. Kolektivy 6. a 7. 

ročníku pak byly podpořeny v rámci adaptace nových žáků bulharské národnosti s cílem eliminovat 
rasové předsudky a tolerovat spolužáky s jinými socio-kulturními kořeny.    

Na kurz pak úspěšně navázaly programy Drogy trochu jinak, Ochoč si svou sílu, Prevence 
neplánovaných početí a interrupcí, Komunikační dovednosti, Moje cesta na svět, Den zdravé výživy, 
VZPoura úrazům, Exkurze u hasičů, Program pro podporu a integraci cizinců, Den preventivních 
aktivit pro 2. stupeň a Parkour . 

Zkušenosti a náměty z preventivní činnosti na školách získávala naše ŠMP na srazech školních 
metodiků, které se zápalem vedl okresní metodik Milan Žižka. Učitelům tak mohla předat poznatky 
o patologickém hráčství, kyberšikaně, kybergroomingu, sebepoškozování, poruchách příjmu potravy, 
artefiletice aj. 

 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 2017/2018 

měli žáci možnost navštěvovat tyto kroužky: sboreček, keramika, angličtina, rope skipping, atletika, 
cvičení s prvky fitboxu, geocaching, šachy a příprava na SŠ z českého jazyka a matematiky. 
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Přes veškeré snažení se přesto vyskytly a musely být řešeny v malé míře tyto jevy: neplnění 
školních povinností, záškoláctví, nevhodné chování ke spolužákům, provokace spolužáků, ubližování, 
ublížení na zdraví, sebepoškozování, vulgární jednání, urážení a podezření na verbální šikanu. 

  

I ve školním roce 2017/2018 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 již druhým rokem soustavně zabývaly změnou v novele školského zákona, tzv. 
inkluzí neboli společným vzděláváním, konkr. § 16 školského zákona - Podpora vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Administrativní práce se zaváděním podpůrných 
opatření přibývalo, stejně jako při tvorbě a kontrole plnění individuálních vzdělávacích plánů. Rovněž 
se zintenzivnila komunikace se zákonnými zástupci žáků, kteří museli být často upozorňováni na 
sledování platnosti vyšetření. U dvou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhala jedenkrát 
týdně pedagogická intervence – doučování, dva žáci pracovali s asistentem pedagoga. Příchod čtyř 
žáků bulharské národnosti na 2. stupeň bez znalosti českého jazyka si vyžádal řadu opatření k lepší 
adaptaci žáků (pomoc, spolupráce s tlumočníkem, doučování, klasifikace aj). 
 Tradičně jsme pokračovali v úzké spolupráci s těmito institucemi: PPP Plzeň sever, SPC, 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.  
 V oblasti výběru střední školy absolvovali vycházející žáci besedu k výběru povolání na 
Úřadu práce v Plzni a Veletrh řemesel ve Stodu. 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. 
Šest žáků 8. ročníku využilo nabídky PPP Plzeň-sever a navštívilo ji v rámci kariérového poradenství. 
Vyzkoušeli si pomocí různých testů, jak poznat lépe sami sebe a své schopnosti a získali informace 
o dalších možnostech studia. Již v prvním čtvrtletí byl žákům 5. a 9. ročníku poskytnut seznam 
víceletých gymnázií, resp. kompletní seznam středních škol a učilišť, rovněž termíny odevzdání 
přihlášek, termíny talentových a jednotných přijímacích zkoušek. Dále následovaly konzultace 
výchovné poradkyně s rodiči ohledně výběru vhodné střední školy a pomoc s vyplněním přihlášek.   
 

6.1 Zájmové kroužky 
 

Ve školním roce 2017/18 měli žáci možnost navštěvovat tyto zájmové kroužky:  
 

Název kroužku:                 Vedoucí: 
Anglický jazyk pro 1. ročník   (2.pol.)  Stachová     

Anglický jazyk pro 2. ročník     Malinová     

Příprava na SŠ z matematiky   Šlajsová  

Příprava na SŠ z českého jazyka  Vohrnová  

Fitbox (II.st.)     Šlajsová  
Šachy začátečníci    König 

Šachy pokročilí    König 

ROPE SKIPPING     začátečníci    Špendlová K.         
ROPE SKIPPING     pokročilí              Kašpírková      

Atletika   A                              Svobodová 

Atletika   B                             Svobodová 

Sboreček     Špendlová I. 

Geocaching     Zuber 

Výtvarný + keramika     Špendlová K.  
Doučování 3. tř. (2.pol.)   Kalabza 

 

Soustavu volnočasových aktivit doplňovaly zejména projekty a poznávací výlety školní 
družiny, individuální 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. 
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7.   Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet vzdělávacích akcí 12 

Celkový počet účastníků 42 

Vzdělávací instituce KCVJŠ, NIDV v Plzni, agentura Langmaster 

 Do dalšího vzdělávání se zapojilo všech 17 učitelů, 3 vychovatelky a 2 asistentky pedagoga. 

V rámci projektu Škola pro život bylo vyškoleno v 8 hodinovém kurzu na téma Inkluze – společné 
vzdělávání 22 učitelů, vychovatelů a asistentů, v 16 hodinovém kurzu na téma Inkluze v teorii a praxi 

8 učitelů a vychovatelů a v 16 hodinovém kurzu na téma Čtenářství – průvodce každodenním životem 
8 učitelů. Jedna učitelka absolvuje dlouhodobé studium pro získání kvalifikace (1. st. ZŠ), jedna si 

rozšiřuje kvalifikaci o výchovné poradenství. 

8.   Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
28.8. 2017  - nástup učitelů na přípravný týden 

30.8. - školení učitelů - Inkluze - projekt Škola pro život 

4.9. - slavnostní zahájení nového školního roku 

8.9. - Dům vědy a techniky, 9. tř. 

8. - 9.9.  Adaptační kurz pro 6. třídu 

11.9.  Můj první gól - nábor prvňáků do oddílu fotbalu - Nýřany 

12.9. Schůzka s rodiči žáků 1. třídy,    

13.9. Krajský víceboj v atletice, Stříbro 

13.9. První schůzka a turnaj šachistů - pokročilých   

14.9. Nábor šachových nadějí (1. třídy) 

26.9. Schůzka učitelů s rodiči žáků 6. třídy 

27.9. VZPoura úrazům, 4. a 5. roč.   

29.9.  Dopravní hřiště v Třemošné - 5. třídy 

3. 10.  Fotografování prvňáčků,  

9.10.  Beseda nad kronikou Zbůchu, 3. tř. 

18.10. Návštěva ZOO, školní družina 

20.10. Dopravní hřiště v Třemošné - 4. třída 

23.10. Požární a zdravotnická prevence, 2.a  6. tř.   

1.11. Veletrh řemesel Stod, 9.tř 

1.11. Ochoč si svou sílu, prevent. program, 5. A 

3. 11. Noc ve škole  5. A 

4. 11. O klatovskou věž – šachový turnaj pro začínající 

9. 11. Škola mladých archeologů, ZPČ Muzeum, 6. tř. 

10. 11. Noc ve škole 9. tř. 

14. a 21. 11. Prevence proti interrupci a neplánovanému těhotenství 9.tř. 

15. 11. Volby do Školské rady 

15. 11. Aktivy rodičů a konzultace s VP 

22. 11. Povinný kurz plavání  2. a 3. tříd – 10 lekcí 
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23. 11. 3D Planetárium, 5.A a 5.B, 

             Centrum robotiky Plzeň    4. tř. 

24. 11. Muzikál pro zaměstnance školy – Mefisto 

29. 11. Ochoč si svou sílu, prevent. program, 5. A 

1. 12.  Den zdravé výživy – 1. stupeň 

  2. 12. Šachový turnaj v Kaznějově 

  2. 12.  Rozsvícení vánočního stromku,  náves, vystoupení žáků 

  5. 12. Mikuláš ve škole 

  6. 12. Galerijní animace Plzeň, 7. - 9. tř. 

14. 12. Vánoční trhy v Norimberku, zájezd pro zájemce z řad dětí 

19. 12. Vánoce letem světem – 2. st. 

20. 12. Zpívání u radnice  

20. 12. Noc ve škole   1. A 

21. 12. Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

21. 12. Vánoční šachový turnaj 

21. 12. Zpívání na schodech  

 5. 1. Depo 2015 Plzeň - Jak se tvoří peníze  5.A, 5.B 

16. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády 

24. 1. Přebor škol v šachu - Plzeň 

24. 1. Komunikační dovednosti   5. tř. 

24. 1. Dětská herna Líně  ŠD 

26. 1. Dětská herna Líně   ŠD 

29. 1. Školní kolo Olympiády v Aj  1. st. 

30. 1. Paddington 2 s předáním vysvědčení - 1. stupeň, Olympia Plzeň 

30. 1. Školní kolo Olympiády v Aj  2. st. 

30. 1. Zahájení činnosti rybářského kroužku  

31. 1.  ukončení kurzu plavání - 2. a 3. tř. 

31. 1. kino Bajkeři s předáním vysvědčení - 2. stupeň, Plaza Plzeň 

1. 2.   Školení učitelů - čtenářská a matematická gramotnost 

5. 2.  Vyhlášení výsledků Olympiády z Aj 

5. 2. Zahájení doučování a CLIL v Aj 

5. 2. Zahájení kroužku Aj pro prvňáky 

8. 2. Okr. kolo Olympiády v Aj 

12. – 16. 2. Týden s anglickým rodilým mluvčím 

14. 2. Valentýn 

26. 2. Naši legionáři   1. – 4. tř.,  5. – 9. tř. 

28. 2. Krajské kolo šachových družstev 

1. 3.  Depo Plzeň  Jak se točí peníze, 2. st. 

1. 3.  najíždí čipový systém v jídelně 

http://www.zszbuch.cz/wp-content/uploads/2018/01/T%C3%9DDEN-S-RODIL%C3%9DM-MLUV%C4%8C%C3%8DM_p%C5%99ihl.z%C3%A1vazn%C3%A1_2018.pdf
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6. 3.  Perštejni    1. a 2. st. 

10. 3. Krajský přebor v atletice v Praze na Strahově 

11. 3. Královna Kapeska – Divadlo Hybernia Praha, 1. a 4. tř. 

13. 3. Návštěva budoucích prvňáčků v prvních třídách 

22. 3. Velikonoční šachový turnaj v Líních,  

23. 3. Noc s Andersenem    1. st. 

5. 4.  Výstava studentů ART3, Depo 2015, 7. – 9. tř. 

6. 4.  Ukliďme Česko – naši obec 

7. 4.  ZPč muzeum  Obrazy z dějin staré Plzně  5.AB 

9. 4.  seminář se studenty cizinci – Integrace cizinců, 7. tř. 

10. 4. seminář se studenty cizinci – Integrace cizinců,  6. tř. 

10. 4. ZPč muzeum  Obrazy z dějin staré Plzně  7.tř. 

11. 4. Zápis dětí do 1. třídy 

12. a 16. 4.  Přijímací zkoušky na střední školy 

30. 4. školení učitelů - Čtenářství – průvodce každodenním životem, cesta je vzdělání 
7. 4.   Nýřanská laťka - žáci, atletika 

18. 4. seminář se studenty cizinci - Integrace cizinců, 8. tř.  

4.5.   Oslavy svobody, Plzeň,  9. tř. 

11.5. Svět knihy, Praha   5.A,B 

16.5. Výlet Chotěšov,  1.B, 2.A 

17.5. Atletický čtyřboj, starší žáci, Kralovice 

24.5. Dopravní hřiště Třemošná, 4. tř. 

25.5. Zpč. muzeum,  8.tř. 

29.5.Okresní kolo Pythagoriády 

1. 6.  Orientační běh ke Dni dětí, 1. st. 

1. 6.   Dron fest Plzeň 

1. 6.   Muzikál Freddie, Divadlo R. Brzobohatého, zaměstnanci 

5. 6.   Atletický trojboj, ml. žáci, Nýřany 

5. 6.   Výlet Klenová, 1.A,B, 2.A 

6. 6.   Výlet Křivoklát, Koněprusy  6.,7.,8. tř. 

8. 6.   Atletický víceboj  Stříbro 

11.6.  Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků  

12. 6. Výlet Domažlice, 3. tř. 

13. – 15. 6. Výlet Konstantinovy Lázně,  4., 5.AB 

15. 6. Poslední šachový turnaj,  

19. 6. Tonda obal na cestách, ekopořad, 1.- 9. tř. 

20. 6. Olympijský běh, + Den se záchranáři 2.st. 

21. 6. Cyklovýlet Úherce 1.B, 2.A, 4. a 5. tř. 
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21.- 22. 6. Výlet Hracholusky, 9. tř. 

26.6.  Školní akademie 

27.6.  Sportovní den 

29.6.  Předání 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 2017 činila 

11 353 290,- Kč, na provoz školy poskytla obec Zbůch 1,8 mil. Kč. 
 

11.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

 V tomto školní roce škola pokračovala ve dvouletém 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.  Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími  
       partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
 Odborová organizace ani organizace zaměstnavatele při Základní škole Zbůch nepůsobí. 
 

 12.1  Spolupráce s Obecním úřadem Zbůch 

  

Spolupráce školy s obecním úřadem je na dobré úrovni. Obec vychází škole vstříc a  podle 

potřeby navyšuje rozpočet  školy na mimořádné akce. Dále na své náklady zajišťuje pomoc při údržbě 
okolí školy, buduje parkoviště, zajišťuje zednické práce ve škole, pomáhá  např. se svozem spadaného 
listí, větví apod. My se tuto pomoc snažíme oplatit na již tradičních akcích, které vstoupily do 
povědomí občanů a obohacují život  v obci (např. rozsvícení vánočního stromu, vánoční zpívání koled 
na zbůšském náměstí, školní výstavy, školní akademie, akce Ukliďme Zbůch aj.). 

 

 

13. Výkon státní správy 

 
Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 
Odklad povinné školní docházky   9 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky   0 0 

Zařazení dětí do ŠD 75 0 

Rozhodnutí o přijetí žáka ke školní docházce 24 0 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0 

Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 

 
 

Počet žáků uvolněných z výuky: 
Předmět Počet žáků 

Tělesná výchova 2 
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Počet evidovaných stížností 
Celkový počet evidovaných stížností 0 

- z toho oprávněných 0 

- z toho částečně oprávněných 0 

- z toho neoprávněných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu 0 

 

 

13.1  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. 
 

14. Hlavní aspekty školního roku 2017/2018 

 
 Celé české školství se i v tomto školním roce potýkalo s přestavbou speciálního školství, která 
byla naložena na bedra základních škol. Nastolený trend vede k tomu, že během několika let bude 
v každé třídě základní školy nejméně jeden asistent pedagoga. To zřejmě narazí na finanční možnosti, 
což už se prakticky stalo v omezení rozpočtu na pomůcky pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Hektické období zažívají zejména pedagogicko-psychologické poradny, které pod náporem 
práce nestíhají termíny vyšetření či kupí formální chyby, které dodatečně opravujeme.  

Přesto jsme k problematické změně přistoupili pozitivně a školní rok jsme začali srpnovým 
školením všech učitelů, vychovatelů a asistentů na téma Inkluze – společné vzdělávání (Mgr. Jitka 

Kacálková) v rámci našeho dvouletého projektu Škola pro život, dále pokračovali únorovým 
seminářem Inkluze v teorii a praxi (Mgr. Vendula Jašková z Třebíče) a sérii jsme zakončili v dubnu 

2018 na téma Čtenářství – průvodce každodenním životem, cesta je vzdělání s lektorkou Mgr. 

Veronikou Pluhařovou ze Staňkova. Její školení bylo nejkvalitnější a v příštím projektu ji do naší 
školy opět pozveme. Projekt Škola pro život pomohl i učitelům - zájemcům o zdokonalení se 
v německém a anglickém jazyku, kteří se jedenkrát týdně scházeli v rámci metody CLIL. Projekt také 
přinesl žákům ohroženým školním neúspěchem možnost doučování v několika doučovacích skupinách 

nebo účast v kroužku šachů a logických deskových her, některé třídy zažily hodiny dvoujazyčné 
výuky. Škola získala z projektu i potřebnou techniku pro kvalitní výuku, konkrétně vestavěné 
projektory do všech tříd. 

 

Školní rok začíná už tradičně slavnostním zahájením s nástupem žáků, pedagogického sboru, 
přítomných rodičů a hostů na novém víceúčelovém hřišti ve vnitrobloku školní budovy. Ředitel školy 
a starosta obce přivítali opět dvě první třídy (16 a 15 žáků), poté v obou třídách předali prvňáčkům 

učebnice a sadu školních potřeb. 
Po dalších deset měsíců pak realizujeme ve všech ročnících základní školy Školní vzdělávací 

program Škola pro život (poslední verze z roku 2011), než se sejdeme na červnové Školní akademii 
neboli Rozloučení s deváťáky. Ta se stále rozrůstá a vylepšuje, letos o vyvýšené pódium, a je 

veřejností vřele přijímána i hojně navštěvována. Dalších akcí doplňujících výchovně vzdělávací proces 
bývá bezpočet, až je těžké jmenovat pouze některé (viz bod 8. Aktivity a prezentace školy na 
veřejnosti). Přesto vyzdvihuji např. zorganizování výletu žáků na vánoční trhy v Norimberku, 

uspořádání vánočních turnajů ve stolním tenisu a šachu, kurzu Týden s anglickým rodilým mluvčím, 
akci Ukliďme Zbůch, cyklovýlety na 1.stupni. Pochvalou oceňuji i letošní úspěšné soutěžící, a to 
Andreu Kojzarovou za reprezentaci školy v okresním a krajském kole geologické olympiády, Andreu 

Langerovou za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole dějepisné olympiády, Kateřinu Štaifovou 
za úspěšnou realizaci výtvarného projektu pro školu – logo školy, Matěje Kováře za úspěšnou 
reprezentaci školy v atletice. 
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Z 217 žáků školy jich nakonec 136 prospělo s vyznamenáním, 76 prospělo a 5 žáků 

neprospělo, z toho dva v 9. ročníku. Jednomu žákovi byl udělen druhý stupeň z chování za 19 
neomluvených hodin.  

Na střední školy odešlo 10 žáků devátého ročníku, 6 bylo přijato na učiliště, 1 žákyně si 
přihlášku vůbec nepodala. Z pátého ročníku se dostalo na víceletá gymnázia 5 žáků, což potvrzuje 

kvalitní přípravu na prvním stupni, 3 žáci byli přijati do ZŠ Nýřany s rozšířenou výukou matematiky. 

S radostí jsme uvítali přijetí našeho žáka 9. ročníku na plzeňskou konzervatoř v oboru bicí nástroje 
i proto, že jsme mu umožnili cvičení v jeho volném čase přímo ve škole. 

I zájmová činnost přinášela radost nejen dětem, ale i nám vedoucím kroužků. Mladým atletům 
se zúročila několikaletá činnost a z klání v Praze, Stříbře, Kralovicích i Nýřanech vozili sady medailí. 
V okresním kole atletického čtyřboje v Kralovicích získal náš žák 8. ročníku Matěj Kovář absolutní 
celkové vítězství. Druhé místo v trojboji mladších žákyň získaly v Nýřanech Adéla Kušnierová 
a Zuzana Šmákalová. 

Stejně úspěšně si vedlo družstvo šachistů 1. st. ZŠ (Kleistner, Koubík, Nejdl, Klečka, Gregor), 
když na své první soutěži získali titul okresního přeborníka a v krajském kole skončili na 6. místě. 
Škoda jen, že více než polovina šachového družstva odešla na víceletá gymnázia (Koubík, 
Nejdl,Klečka,) a ZŠ Nýřany (Smolová). Nezbývá, než vychovat jejich následovníky. Šachový kroužek 
uspořádal v sobotu 4. 11. pro celý kraj také první kolo šachového seriálu Klatovská věž. 

Celková atmosféra na škole byla po celý rok pracovní a příjemná. Dokonce zde vyučovali 
čtyři učitelé - muži, což je docela výjimečné. Na konci roku odešla do starobního důchodu Mgr. 
Helena Dokoupilová, která zde působila dva školní roky a Mgr. Milan Kalabza odešel po roce na ZŠ 
v Plzni. O prázdninách, na začátku školního roku 2018/19, došlo ke změně ve funkci zástupkyně 
ředitele, když Mgr. Naděžda Borusíková požádala o uvolnění z funkce. Na její místo nastoupí Mgr. 
Magdalena Martínková, která se do školy vrací po rodičovské dovolené. Nadě Borusíkové patří velké 
poděkování a Magdě Martínkové přání, aby se jí v nové funkci dařilo. 

 

   

 

 

Ve Zbůchu 30. 9. 2018        Mgr. Vlastislav König 

                    ředitel ZŠ Zbůch 

 


