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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

 
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, 11 tříd, 2 třídy v 1. a  9. ročníku, průměr 23,36 žáka na třídu, před 

vypuknutím války na Ukrajině (24.2.2022) byl průměr 21,27,  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 Obor vzdělání: 
 

kód oboru: 79-01-C/01 Základní škola 

popis oboru: Základní škola  
forma vzdělávání: denní      

vyučovací jazyk: český  

délka vzdělávání: 9 let 

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

 

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

1.7  Adresa pro dálkový přístup: zszbuch@zszbuch.cz, datová schránka: 2qw2c4, barmujy. 

 

1.8  Školská rada: 

 

1. Jana Hesová  - předsedkyně, zastupuje zákonné zástupce žáků (od 13.11.2019) 

2. Ing. Dušan Duchek - 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.  
 

1.9  Spádový obvod školy:  
 

Spádovým obvodem školy jsou obce Zbůch a Úherce. 
 

1.10  Seznam pracovišť  

 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

hlavní budova ZŠ, 

ředitelství, ŠD 

330 22 Zbůch, Hornická 300 (ZŠ) 11 257, 

234 před 

24.2. 

odloučené pracoviště ŠJ 330 22 Zbůch, U Školky 25 (ŠJ)  185 

 

mailto:zszbuch@zszbuch.cz


5 

 

1.11  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. 

 

1.12  Součásti školy  

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení 

Počet přepočtených 
pedagogických 

pracovníků 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 

ZŠ 365 365 211 257 11 11 18,64 včetně 3,14 as.p. 

ŠD 75 75   65   65 
 

  3   3   2,6 

ŠJ  celková 

kapacita jídelny  

Počet dětských 

strávníků  

Počet dospělých 

strávníků  

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

350 185 19 5 4,8 

 Jako výdejna slouží školní kuchyň pro MŠ při průměrném počtu 80 dětských obědů denně 

a  11 obědů pro dospělé. V doplňkové činnosti je uvařeno 400 obědů za měsíc pro 20 strávníků. 

 

1.13  Speciální a specializované třídy 

 

Speciální a specializované třídy nebyly ve školním roce 2021/2022 zřízeny.  

 

1.14  Individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 1 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 1 

S vadami řeči 1 

Tělesně postižení 0 

S více vadami 1 

S vývojovou poruchou učení a chování 17 

Celkem 21 

 

1.15  Materiálně technické zajištění školy 

 

Základní škola se nachází na severním okraji obce v Hornické ulici. Budova školy byla 

postavena v roce 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 z východní a jižní strany, 

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. V září 2017 došlo k dovybavení všech tříd školy pevným projektorem 

a dalšími notebooky pro učitele (vše z projektu Škola pro život). Nevyhovující tabule jsou postupně 
nahrazovány 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 44 x 22 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, učebnu 
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doplňují skříně s vitrínami, učitel pak ocení katedru s digestoří na chemické pokusy s odvětráním, 

novou keramickou tabuli na pylonech, stropní projektor 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 vznikl  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. V roce 2019 bylo dokončeno nové parkoviště 

a vjezd na východní straně školní budovy. Rovněž byl škole přidělen a poté vyklizen další pozemek 

u družiny, na kterém postavila firma pana Blahovce v září 2019 pergolu 5 x 5 metrů jako venkovní 

učebnu. Na jaře roku 2020 byla zcela obnovena žákovská knihovna v 1. patře i kancelář účetní. 
Kompletně byla rekonstruována podlaha a zakoupen nový nábytek. Učitelům zde slouží kopírka, 

tiskárna, laminovačka a řezačka. Je zde i učitelská knihovna a spodní část knihovny slouží pro uložení 

učebnic. Místo je využíváno i jako studovna nebo jako důstojný prostor pro různá jednání a návštěvy. 
  Od roku 2014 také slouží nová sborovna v přízemí pro učitelky na 1. stupni a asistentky, která 

byla vybavena novým nábytkem v červenci 2016. O prázdninách 2020 se sborovna propojila 

a rozšířila o vedlejší společenskou místnost, a vznikl tak prostor pro přibývající asistentky pedagoga, 
kterých bylo v červnu roku 2020 již pět. Byly zde pořízeny nové stoly, skříně, křesla a kopírka. V roce 

2022 byl kompletně vyměněn nábytek ve skladu pomůcek a učebnic 1. stupně v přízemí. 

 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 roce 2018 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. Od září 2018 slouží tyto prostory pro třetí oddělení školní družiny, dále jako cvičná 

kuchyně v hodinách pracovních činností a jako keramická dílna. V srpnu 2019 zde byla instalována 

nová keramická pec. 
Projekt Energeticky úsporná opatření budovy ZŠ v obci Zbůch ve výši 25 mil. Kč., který je 

spolufinancován EU, byl zahájen 1. července 2021 a měl skončit 30. června 2022. Bohužel tento 

termín se nepodařilo firmě ACG splnit a v srpnu 2022 při dokončení asi 80 procent díla vyhlásila 
insolvenci. Projekt zahrnuje odvlhčení konstrukcí všech podsklepených prostorů, zateplení 

obvodového pláště celé budovy, systém nuceného větrání s rekuperací tepla ve třídách, výměnu 

veškerých osvětlovacích těles, výměnu plynové kotelny, výměnu zárubní a dveří do tříd za 

protipožární, propojení šaten s prostorem před tělocvičnou, rozšíření šaten a doplnění sociálního 
zařízení. V suterénu plánujeme vznik nových tříd, a to pro výtvarnou výchovu a třídu robotiky.  

Do budoucna se připravuje projekt na výměnu podlahových krytin ve třídách a dlažeb na 

chodbách, výměnu těles a potrubí ústředního vytápění a rekonstrukce sociálních zařízení.  
  

Ke zkvalitnění výuky i materiálního vybavení školy přispěly v posledních letech rovněž 

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) 

6.) Škola pro život II (od 1.2. 2019 do 31.1. 2021) 
7.) Škola pro život III (od 1.8. 2021 do 31.7. 2023)  



7 

 

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 a učebnic, tři 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. tř., V. tř., učebna  Ch,F,Př s kabinetem,  jazyková 
učebna, tělocvična o rozměrech 10 x 15m, sklad pomůcek.  

I. patro: učebny – VI. tř., VII.tř., VIII. tř., IX.A tř., IX.B, učebna  informatiky, sborovna, ředitelna, 

kancelář, studovna a žákovská knihovna, kabinet pro 3 učitele, kabinet s archívem. 

 
Suterén: žákovská dílna pro technické práce se dřevem i kovem se skladem materiálu, strojovna pro 

školníka, prádelna se sušárnou, výtvarná dílna s keramickou pecí (již nepoužívaná), plynová kotelna. 

 
Školní družina je po celkové rekonstrukci. Od školního roku 2018/2019 díky rekonstrukci 

učitelského bytu jsou všechna tři oddělení školní družiny „pod jednou střechou“. Pro venkovní činnost 

je využíván školní dvůr, který byl vybaven dětskou chaloupkou a malými houpačkami, a nové hřiště 
s umělým povrchem. V roce 2019 přibyla u družiny pergola. 

 

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. 

 

 

 

3.    Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

3.1  Přehled o zaměstnancích školy ped. praxe 

 
ředitel školy:  Mgr. Vlastislav König      41 let 

zástupce ředitele školy: Mgr. Magdalena Martínková - výchovná poradkyně pro 2.st.      12 let 

třídní učitelé:  Mgr. Jitka Pokorná      13 let 
   Mgr.  Lenka Miarková        15 let 

   Mgr. Martina Malinová      11 let 

   Mgr  Marie Kašpírková      12 let 

   Mgr. Irena Svobodová – výchovná poradkyně pro 1. stupeň 15 let 
   Mgr. Jana Stachová        9 let 

   Mgr. Naděžda Borusíková     23 let 

Mgr. Pavel Zuber      20 let 
Mgr. Barbora Štaifová        6 let 

Mgr. Michal Miča        6 let  

ostatní učitelé:  Mgr. Petra Schubertová        9 let  

   Mgr. Daniela Vohrnová  - výchovná poradkyně pro 2.stupeň   7 let 
   Ing. Mgr. Nikola Šlajsová – koordinátor ŠVP   11 let 

Mgr. Petr Vícha        3 roky 

          Romana Strašíková – asistentka pedagoga v IX.A třídě 
            Petra Šmákalová     – as.ped. ve III. třídě a vychovatelka ŠD 

            Miroslava Zelenková – as. ped. v VII. tř. 

            Martina Nocarová – as. ped. v VI. tř. 
vychovatelky ŠD:          Martina Krejčí - asistentka pedagoga ve II. tř. 

 a vedoucí vychovatelka ŠD  

            Iva Špendlová – vychovatelka ŠD 

účetní:            Pavlína Housarová 
školník:           Václav Karel 

vedoucí šk. jídelny:          Dagmar Slapničková  

vedoucí kuchařka:          Václava Lorencová 
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kuchařka:           Gabriela Pávková   

pomocná kuchařka:          Lucia Šimandlová  

            Veronika Lukšíková od 1.5. 2022    
uklízečky:           Jaroslava Jenčová 

            Miloslava Lappatová 

Počet pracovníků ZŠ Počet pedagogických pracovníků  

2021/22 2021/22 

                           celk. 31/26,04 

ZŠ 23 /18,64 

 ŠD 3 /2,6 

      ŠJ 5 /4,8 
 

celk. 24/21,37           

ZŠ 16/15,5 

                          as.ped.5/3,14 

                               ŠD 3 /2,73 
 

lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 

 

 

3.2  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 

 

 Personálně je škola  kvalitně  zajištěna. Ze 16 učitelů je 16 plně odborně kvalifikovaných (PF), 
1 učitel na zkrácený úvazek má navíc i konzervatoř. Personál školy doplňují tři vychovatelky ve školní 

družině, pět asistentek 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 2021/ 2022  

 

 
Počet pedagogických pracovníků 

přepočtený stav dle 3.1. 

Průměrná délka 
pedagogické praxe 

Průměrný věk 

15,5 13 let 41 let 

 

3.4  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

 

 

aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

počet vyučovacích hodin celkem za týden 315 100 ------------------------------------ 

- z toho počet neaprob. hodin 43 13,6 M,F,Aj,Nj,Pč, 

 

 

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

4.1  Zápis žáků do 1. třídy 

 

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

navržen skutečnost 

26 6 6 20 1 
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4.2  Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 

 

 

8 žáků Hotelová škola Plzeň 

3 žáci 
Střední zdravotnická škola a VOŠ 

zdravotnická 

Plzeň 

1 žák SOU elektrotechnické Plzeň 

4 žáci 
Střední průmyslová škola strojnická a SOŠ 

profesora Švejcara 

Plzeň 

1 žák SOŠ obchodu, užitného umění a desingu Plzeň 

2 žáci Střední průmyslová škola dopravní Plzeň 

2 žáci Masarykovo gymnázium Plzeň 

2 žáci Bezpečnostně právní akademie Plzeň 

1 žák Česká zemědělská akademie  Humpolec 

1 žák SPŠ stavební Plzeň 

4 žáci SOŠ a SOU Horšovský Týn 

1 žák Soukromá SOŠ a Gymnázium BEAN,s.r.o. Staňkov 

1 žák Odborná škola výroby a služeb  Plzeň 

1 žák SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň 

Počet 

celkem 

z toho přijatých na 

Gymnázia SŠ s maturitou SOU OU Jiné 

32 2 29 1 0 0 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 2 Přijatých 2 
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5.   Výsledky vzdělávání žáků k 31. 8. 2022 

5.1  Prospěch žáků 

  

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním  
 

Prospělo Neprospěl Nehodnocen Opravné zkoušky Hodnocen slovně 

257 

 

170 

 

87 

 

0 

 

0 3(3 úsp.) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Celkové hodnocení po ročnících k  31. 8. 2022 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 36 36   0 0 

2. 26 24   2 0 

3. 23 18   5 0 

4. 23 18   5 0 

5. 32 27   5 0 

celkem za 1. st. 140 123 17 0 

6. 33 14 19 0 

7. 24   8 16 0 

8. 28 12 16 0 

9. 32 13 19 0 

celkem za 2. st. 117 47 70 0 

 

5.3  Chování žáků 

 

Snížený stupeň z chování: k 30.6. 2022   Počet žáků: 1 

- z toho 2. stupeň   1 

- z toho 3. stupeň   0 

 

5.4  Absence žáků (školní rok - stav k 30. 6.  2022) 

 

Zameškané hodiny celkem 31077   -  průměr 120 hodin na 1 žáka 

- z toho neomluvené     149 

 

5.5  Učební plán 2021/2022 

 

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 
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Vlastivěda 0 0 0 2 2 

Přírodověda 0 0 0 1 2 

Etická výchova 0 0 0 1 0 

Anglický j. 0 0 3 3 3 

Informatika 0 0 0 1 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 1   

Chemie 0 0 2 2   

Přírodopis 2 2 2 1   

Zeměpis 2 2 1 2   

Dějepis 2 2 2 2  

Informatika 1 0 0 1   

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 rizikového chování a výchovné poradenství, zájmová činnost  

 

Preventivní programy realizované prostřednictvím externích organizací 

- 12.10. V síti: Za školou – on-line stream filmu/dokumentu zaměřeného na bezpečný pohyb v on-line 

prostředí, problematiku sextingu, kybergroomingu a sexuálních predátorů. Zúčastnily se 6., 7, a 8.třída 

a 9.A. Součástí promítání byla debata s tvůrci, následovala diskuze s třídními učiteli a reflexe. 

- 20.10. - Národní iniciativa pro život – program Moje cesta na svět – 3. a 4.třída, zaměření na 

seznámení se vznikem života a průběhem těhotenství formou odpovídající věku. Kladné ohlasy od 

žáků, učitelů i lektorky, program zařazujeme opakovaně každý rok. 

Preventivní programy realizované prostřednictvím externích organizací 

• 16. - 17. 2. Nečekané těhotenství – program pro 9. A a 9. B od Národní iniciativy pro život, 

zaměřený na prevenci sexuálně rizikového chování 

• 1.3. Dobrodružství dospívání – program pro 5. a 6. třídu od Národní iniciativy pro život, zaměřený 

na rozvoj vzájemných vztahů, prožívání emocí a prevenci sexuálně rizikového chování 
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6.1 Zájmové kroužky 
 

Ve školním roce 2021/ 2022 probíhaly na škole tyto kroužky: 
 

 -navázané na Projekt EU Šablony III, a to: 

 
Badatelský Zuber 

Jazykový Aj     K. Špendlová 

Příprava na SŠ z matematiky   Šlajsová  

Doučování z matematiky 8.tř.   Šlajsová 
Příprava na SŠ z českého jazyka  Martínková  

 

a dále tradiční: 
Šachy      König 

Sboreček     Špendlová I. 

Geocaching     Zuber 
Zábavné hry      Stachová 

Rope skipping     Šmákal 

Atletika     Šmákalová 

Cvičení      Šlajsová 
Keramika     K.Špendlová  

 

Soustavu volnočasových aktivit doplňovaly zejména 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 

 

Počet vzdělávacích akcí 9 

Celkový počet účastníků 7 

Vzdělávací instituce KCVJŠ, NPI v Plzni, MAS Radbuza 

 Do dalšího vzdělávání se zapojilo 9 učitelů.   

8.   Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

25. 8. zahajovací práce učitelů 

1. 9. slavnostní zahájení nového školního roku 

10. 9. Dny vědy Plzeň, 9. třídy 

14. 9. Národní muzeum Praha, Sluneční králové, 8. tř. 

16. 9. SPŠ dopravní, kariérové poradenství, 9.A 

23. 9. SPŠ dopravní, kariérové poradenství, 9.B 

24. 9. Orientační běh, 1. stupeň 

1.10. fotografování prvňáčků 
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4.10. zahájení činnosti zájmových kroužků 

4.10. Tajuplný les, Depo Plzeň, 2. tř. 

6. 10. zahájení činnosti žákovské knihovny 

12.10. V síti - film, 2. st. 

20. 10. Moje cesta na svět,     

1. 11. Sokolníci    1. stupeň    

2. 11. Halloween 

5. 11. Posviť si na budoucnost, DEPO, 9. tř. 

15. 11. INFIS Plzeň, 9. tř. 

16. 11. Úřad práce, 9. tř. 

24. 11. vánoční fotografování 

3. 12. školní Mikuláš  

3. 12. Plzeň  výstava   7.,8. tř. 

21.12. vánoční besídky ve třídách 

27. 1. návštěva Toma a Emy, kamarádů z učebnic - 1.AB 

29. 1. - 3. 2. Lyžařský kurz 7.- 8. tř. 

16. 2. Nečekané těhotenství - NIŽ  9. třídy 

16.3. Ať žije středověk - Zpč. muzeum, 7. tř. 

24. 3. okr. kolo dějepisné olympiády 

25. 3. Ukliďme Česko 

29. 3. přírodovědná vycházka - hnízdiště - 7. tř. 

30. 3. ZOO Plzeň - 7. tř. 

7. 4. zápis dětí do 1. třídy 

13. 4. velikonoční dílny 

26. 4. - 28. 6. kurz plavání 2. a 3. tř. 
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29. 4. Etiketa - 1. stupeň 

2. 5. Pražský hrad - interiéry  4. a 5. tř. 

9. 5. Chodbová akce 1. st., Diakonie 

11.5. Klášter Kladruby 7. a 9. tř. 

13.5. Techmánia, 1.,4.,5. třída 

16. 5. Chodbová akce 2. st., Diakonie 

17. 5. Žongleros 9.A 

18. 5. Cirkus Hvězdář, Borský park, 3. tř. 

19.5. Techmánia 2.,3. třída,  

19. 5. Galerijní animace  výběr 2. st. 

20.5. cyklovýlet  1. tříd 

22. 5. Sytno - výprava za minerály 

25. 5. Fotbalový turnaj v Chotěšově, 

          1.- 2. tř., 3.-4.tř. a 5. tř. (30 žáků) 

26.5. p. Zunová v 1. třídách 

26.5. Den Země s K. Makoňem  2.st. 

27. 5. Letiště Líně - cyklovýlet, 1. stupeň 

30. 5. Interaktivní výstava Depo, 2. tř. 

30. 5. - 3. 6. rodilý mluvčí 

2. 6. setkání s prvňáčky v MŠ 

7. 6. výlet 8. tř. - Plasy 

8. 6. Paintball 

9. 6. setkání s prvňáčky v ZŠ 

9. 6.  Fotografování tříd 

10. 6. Klášter Kladruby 6.  a 8. tř. 
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10. 6. IZS, 9. tř. 

13. 6. Po stopách Hurvínka, výlet 1.A 

14. a 15. 6.  zvláštní zápis 

15. - 17. 6. Konst. Lázně - 4. a 5. tř. 

16. 6. Vzhůru do oblak, DEPO, 3. tř. 

16. 6. Noc ve škole, 6. tř. 

17. 6. Soutěžní den, 6. tř. 

17. 6. Celní úřad PK, 9. tř. 

20. - 22. 6.  Javorná, výlet 9.A 

                   Berounka, vodácký výlet 9.B 

22. 6. Veselé zoubky, 1.AB 

23. 6. Pasování na čtenáře 1. AB 

23.6. setkání s prvňáčky v ZŠ 

24. 6. Olympiáda, 1. st. 

24. 6. Protidrogová přednáška 6. a 9. tř. 

27. 6. Cyklovýlet Přehýšov, 4. tř. 

27. 6. sportovní den 

28. 6. Akademie  

30. 6. vysvědčení 

 

 

9.   Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 Ve školním roce 2021/2022 v Základní škole Zbůch inspekční činnost České školní inspekce 

neproběhla.  

 

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 2022 činila 

20,913 mil. Kč (z toho mzdy 15 mil.) a 1,678 Kč na podpůrná opatření, na provoz školy poskytla obec 
Zbůch 2,650 mil. Kč. Vzhledem k mimořádnému zvýšení cen energií navýšila obec rozpočet školy od 

září 2022 o 1 milion Kč. 
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11.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 V tomto školním roce škola zahájila projekt Škola pro život III (od 1. 8. 2021 do 31.7. 2023) 

ve výši 511 616 Kč. 

  

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 výborné úrovni. Obec vychází škole vstříc, když na 

své náklady zajišťuje pomoc při údržbě okolí školy, např. se sekáním trávy, se svozem spadaného listí, 
větví apod., dohlíží prostřednictvím svých zaměstnanců na bezpečnost žáků na rušné křižovatce 

u školy,  navyšuje rozpočet  školy o požadované částky. Realizovala projekt dokončení fasády a 

zateplení školy, odizolování sklepů, výměny plynových kotlů, přístavbu šaten a zprovoznění 
rekuperace vzduchu ve všech třídách. Bohužel se projekt pro vyhlášení insolvence firmy ACG 

protáhne i do následujícího školního roku. My se tuto pomoc snažíme oplatit na již tradičních akcích, 

které vstoupily do povědomí občanů a obohacují život v obci (např. rozsvícení vánočního stromu, 
školní výstavy, obecní slavnosti, akce Ukliďme Zbůch aj.). 

 

 

13. Výkon státní správy 

 
Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky   6 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky   0 0 

Zařazení dětí do ŠD 65 0 

Rozhodnutí o přijetí žáka ke školní docházce 20 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 

 

 
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. 
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 V průběhu školního roku nebyl vznesen žádný požadavek týkající se informace ve smyslu 

tohoto zákona. 

 

14. Hlavní aspekty školního roku 2021/2022 

V létě jsme se těšili, že covidová epidemie ztrácí na své síle a že svět bude zase „normální“. 

Začátek školního roku byl opět poznamenán epidemií Covid 19, žáci již neměli distanční výuku, ale 

testování jsme se nevyhnuli.  
Celý školní rok jsme pracovali ve stísněných podmínkách vzhledem k rekonstrukci budovy 

školy, která probíhala od sklepů až po půdu za normálního provozu. Omezoval nás především hluk 

stavby a skličovalo jednání firmy ACG, která získala  zakázku určitým podhodnocením ceny 
a nakonec ani dílo nedokončila a podala na sebe insolvenci. Bude nutné vypsat nové výběrové řízení 

a doufat, že se vše dokončí (šatny, fasáda, okapy, hromosvody, okolí šaten atd.) alespoň na jaře 2023. 

Zároveň jsme s obavami sledovali hromadění vojenské techniky na ruské straně u hranic 
s Ukrajinou. Málokdo by uvěřil, že by Rusko napadlo vojensky svého souseda. Ale 24. únor 2022 

otevřel všem oči, když Rusové vypálili množství raket na území Ukrajiny a chtěli bleskově obsadit 

Kyjev a zlomit a vyměnit politické představitele. Ukrajina se však svému agresorovi postavila a bojuje 

s ním za pomoci demokratického světa do dnešního dne. Tento akt s sebou přinesl masívní exodus 
ukrajinských uprchlíků, převážně žen a dětí, a tak i naše škola umožnila již v březnu 2022 několika 

ukrajinským dětem vzdělávat se zároveň s našimi dětmi. Na konci června jich už zde bylo 23 a my 

jsme pro ně mimo jiné organizovali výuku českého jazyka nebo charitativní akce. A po červnovém 
zvláštním zápisu je téměř jisté, že na podzim zde bude kolem 40 ukrajinských žáků a bude nutné 

posoudit kapacitu školy, která neodpovídá realitě. 

 
I přes mimořádně náročný školní rok jsme dokázali pokračovat v kvalitním vzdělávání 

a konání stěžejních akcí. Mezi ně určitě patřil lyžařský výcvik na přelomu ledna a února na Belvederu 

v Železné Rudě, kterého se zúčastnilo 19 žáků. V projektu Šablony III žáci uvítali návštěvu Pražského 

hradu nebo kláštera v Kladrubech. Stejně si děti užily třídní, často i několikadenní výlety na konci 
školního roku a v neposlední řadě i školní akademii, která se konala po dlouhých třech letech.  

 

Z 257 žáků školy jich nakonec 170 prospělo s vyznamenáním a 87 prospělo, nikdo neprospěl. 
Na střední školy odešlo všech 32 žáků devátého ročníku. Z pátého ročníku v letošním školním roce 

odešly dvě žákyně na víceleté gymnázium. 

 

 

 

 

 
Ve Zbůchu 30. 9. 2022         Mgr. Vlastislav König 

         ředitel ZŠ Zbůch 


