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Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí,
příspěvková organizace

Schváleno pedagogickou radou 26. 8. 2019
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1. Charakteristika školy
1.1.
Název školy: Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres
Plzeň-jih, příspěvková organizace, náměstí Svobody 135, 335 61 Spálené
Poříčí, telefonní spojení 371 594 672, IZO 650 032 594, IČO 606 11 235,
ředitel
školy
Mgr.
Jiří
Šeffl
,
e-mail:seffl@spaleneporici.cz,
www.zsspaleneporici.cz
1.2. Název a adresa zřizovatele: Město Spálené Poříčí, náměstí Svobody
132, 335 61 Spálené Poříčí
1.3.
Poslední zařazení do sítě škol: č.j.12 448/03-21 Rozhodnutí ze
dne 23.4.2003 s účinností od 1.1.2003, č.j.ŠMS/1961/08 s účinností od
1.2.2008
1.4. Seznam odloučených pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě)
Adresa
Hlavní budova,
ředitelství

ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, náměstí
Svobody 135, Spálené Poříčí 335 61
MŠ Spálené Poříčí, Zámecká 401,
Spálené Poříčí 335 61
MŠ Hořehledy, Hořehledy 74
Spálené Poříčí 335 61

Odloučené
pracoviště

Počet
tříd
13

Počet žáků

3

78

1

22

264

1.5. Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
ŠVP pro základní vzdělávání
Rozšířená výuka předmětů

Č.j.

V ročníku
1. – 9.

1.6. Součásti školy
Název
součásti

Kapacita

Počet žáků

Počet tříd,
oddělení

17/18 18/19 17/18 18/19 17/18

MŠ
ZŠ
ZvŠ
ZUŠ
DDM
St. jaz. škola
ŠD, ŠK
ŠD
(samostatná)
ŠK
(samostatná)

18/19

104
320

104
320

96
264

100
264

4
12

4
13

90

90

74

76

3

3

2

Počet
přepočtených
pedagogických
pracovníků
7,908
17,731 + 1,25 (AP)
= 18,981

2,27

Celková
kapacita jídelny
343

Počet
dětských
strávníků
264

Počet
dospělých
strávníků *
38

Celkový počet
zaměstnanců

Přepočtený počet
zaměstnanců

8

6,12

* uvádějte bez cizích strávníků

Pokud je prováděna doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků a počet
zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni.
DČ – průměrně 65 strávníků – 3 zaměstnanci = 1,12 úvazku
1.7. Typ školy

úplná

(spojené ročníky v jedné třídě: ne)

1.8. Spádový obvod školy
Do školy dochází 264 žáků ze 16 obcí, 107 je dojíždějících z 15 obcí.
(viz příloha)
1.9. Specializované a speciální třídy

Vyrovnávací třída
Přípravná třída
Speciální třída
Specializovaná třída
S rozšířenou výukou
S rozšířenou výukou
Tv

Počet
tříd
0
0
0
0
0
0

Počet zařazených
žáků
0
0
0
0
0
0

Poznámka
Dle výkazu V3a-01
Dle výkazu V3a-01

Jaký předmět:
Dle výkazu V26-01

1.10. Individuální integrace postižených dětí
Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývoj. poruchou učení
S vývoj. poruchou chování
Autismus
Jiné SVP
Celkem

Počet žáků
3
1
3
5
3
15

Specializovaná výuka pro žáky s SPU:
(oddělená výuka v předmětech)
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1.11. Materiálně technické zajištění školy
Základní školu tvoří celkem 2 budovy, 1 odloučené pracoviště (samostatný
pavilon MŠ), kde je jedna třída. Technický stav je dobrý a dle finančních možností
obce stále zlepšován. Budova školy byla postavena roku 1887 a v roce 2009
proběhla celková rekonstrukce financovaná z grantů EU. Naši žáci si v drtivé
většině váží vybavení školy a majetek je v zachovalém stavu. Úpravy v tomto
školním roce a o prázdninách:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vymalované podkroví, učebna výtvarné výchovy
vyčištění koberců (fa Šnobl)
vymalovaná učebna PC (fa Vacek)
rekonstrukce podlahy v učebně výtvarné výchovy (2 vrstvy OSB desek, fa
Bystřický)
položení nového linolea
zabudování nové výlevky včetně skříňky
zajištění nákupu a ušití nových závěsů
rekonstrukce učebny PC, nábytek, PC, interaktivní tabule, software ...
úprava propojení školy a nové městské knihovny
vybavení zahradního altánu novými stoly
a mnoho dalších drobných úprav

Máme vlastní zahradu na školním pozemku, kde také plánujeme další úpravynapř. prostor pro hudební a divadelní představení v přírodním prostředí. Odborné
pracovny a učebny jsou velmi dobře vybaveny didaktickou technikou a
pomůckami. Využíváme hřiště s umělým povrchem za tělocvičnou.
Další moderní vybavení jsme pořídili z projektu EU peníze školám (interaktivní
tabule, notebooky, vizualizér). Projekt, kterého jsme se zúčastnili, je „Využíváme
ICT ve výuce“ a týká se vybavení školy značkovými tablety, které jsou využívány
při výuce. Všichni ped. pracovníci byli proškoleni v rámci tohoto projektu.
Vyučující vlastní tablet a notebook, které využívají pro svoji práci. Další projekty
se týkají spolupráce se čtyřmi středními školami a součástí projektu je též
materiální zlepšení vybavenosti školy. Dále jsme využili Výzvy 56 a Výzvy 57
MŠMT, které též přispějí k lepšímu vybavení školy. Spolupracujeme na projektech
s MAS Nepomucko a dalšími subjekty. Využili jsme také šablon 2 z MŠMT.
Součástí tohoto projektu je např. školní asistent, kroužek čtenářský, deskových
her a možnost nákupu dalších pomůcek.
V letošním školním roce jsme se zapojili též do projektu MŠMT „Šablony“,
podobného jako v předcházejících letech. Financování je rozšířeno i na školní
družinu. Spolupráci při podání projektu nabídla MAS Nepomucko a my jsme ji
využili.
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1.12. Rada školy
(datum zřízení rady školy a počet členů dle zřizovací listiny rady školy podle § 17d zákona č.
564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů)

Ve škole je zřízena rada školy a SRPDŠ. Třídní schůzky se konají 2krát ročně.
Rodiče mohou školu navštívit kdykoli.
Rada školy se schází 2–3krát ročně.
Ve školním roce 2018/2019 se sešla 17. 10. 2018 ve složení:
Marie Benetková - předseda, Jaromíra Regentová – zástupce ZŠ a MŠ,
Milan Kozel – zástupce rodičů, druhý zástupce rodičů a zástupci zřizovatele se
omluvili.
Projednávány byly výroční zprávy základní školy a mateřských škol. Přítomní byli
seznámeni s pořádanými i plánovanými akcemi všech zařízení a se zprávou
hospodaření za rok 2017.
Druhá schůzka školské rady se uskutečnila 30. 5. 2019 ve složení:
Marie Benetková - předseda, Jaromíra Regentová – zástupce ZŠ a MŠ,
Jana Jiřincová – zástupce rodičů a nově jmenovaní zástupci zřizovatele Lenka
Stachová a Jindřich Jindřich.
Přítomní byli seznámeni s průběhem a výsledky zápisů do ZŠ a MŠ.
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2. Údaje o pracovnících školy
2.1. Přehled o zaměstnancích školy
Počet pracovníků * (ostatní

Počet pedagogických pracovníků *

+ pedagog.prac.)

17/18
47/42,9678

18/19
47/43,259

16/17
17/18
29/27,032 31/28,6028

18/19
31/28,889

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce
2018/2019
Součást Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle
2.1.
PO
SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ- VŠ-PF VŠ jiné VŠ jiné
Bc.
+ DPS * bez DPS *
MŠ
5
1
1
1
ZŠ
2
18
1
ZvŠ
ZUŠ
DDM
SJŠ
ŠD, ŠK
2
1
* DPS = doplňkové pedagogické studium

2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce
2018/2019
Počet pedagogických
pracovníků

Průměrná délka
pedagogické praxe

Průměrný věk

23,532

48,29

přepočtený stav dle 2.1.

31/28,889

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle

31/28,889

2.1.

– absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD
- v důchodovém věku

30/27,889
4

2.4. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Aprobovanost výuky
%
V kterých předmětech
Počet vyučovacích hodin celkem za
334
100
------------------------------týden
- z toho počet neaprob. hodin
17
5
Tv, Pč, I, Aj
- některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné):
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2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet vzdělávacích akcí
Celkový počet účastníků
Vzdělávací instituce

24
19
KCVJŠ Plzeň, NIDV Plzeň, Fraus, ČŠI NIQES

3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1. Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u
zápisu
46

Počet odkladů ŠD Očekávaný počet Očekávaný počet
dětí
tříd
navržen skutečnost
8
8
38
2

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

gymnázia

20

0

Z toho přijatých na
SŠ obor
SŠ obor
Nižší střední odb. vzd.
s maturitou
s výučním
s VL
listem
10
8
4

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než
9. ročníku
kteří
nepokračují
v dalším
vzdělávání

---------------2
0

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

-

analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti
jejich dalšího zapojení do vzdělávání

Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia
- přijatých na víceletá gymnázia
Počet žáků

do
SpŠ

- kteří odešli ze ZŠ v průběhu
šk.roku
- kteří přišli do ZŠ v průběhu
šk.roku
•

---------------7
4
zvláštní
způsob
plnění PŠD *
0

dodatečný
odklad PŠD *

2

do/z
jiné
ZŠ
11

0

11

0

0

PŠD = povinná školní docházka
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0

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2018/19
Počet kurzů
Počet absolventů
Časový rozsah
(počet hodin/týden)
0
0
0

Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
3.3. Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Počet
žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním
(s pochvalou)

258

159

Prospělo Neprospělo Opravné Hodnoceno
zkoušky
slovně
93

6

0

2

(analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání)
(počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť)

3.4. Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2.stupeň
- z toho 3.stupeň

Počet žáků
1.pololetí
0
0

2.pololetí
2
0

3.5. Docházka žáků (celkem za školní rok)
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

25 049
6

3.6. Přehled volitelných a nepovinných předmětů
Nepovinné předměty: Sborový zpěv, Kapela školy

3.7. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
(dle Metodického pokynu MŠMT č.j 19 485/01-22)

V občanské výchově a výchově ke zdraví

3.8. Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty
Rozloženo do učebních osnov výuky, projektový den Den Země, školní
výlety a exkurze, vycházky do okolí školy, celoroční projekt Recyklohraní.

8

4. Nadstandardní aktivity
Žáci naší školy se zúčastňují různých soutěží, olympiád, projektů, kulturních
a sportovních akcí, besed, exkurzí a výletů.
Akce, které škola pořádala nebo kterých se zúčastnila:
A. - Olympiády, soutěže

Datum
20. 11.
11. 1.
16. 1.
28. 1.
30. 1.

Název akce

Účastníci
ŠK – dějepisná olympiáda
17 žáků
ŠK – olympiáda v českém jazyce 15 žáků
OK – dějepisná olympiáda
2 žáci
OK - olympiáda v českém jazyce 2 žákyně
ŠK - biologická olympiáda
22 žáků

30. 1. OK – matematické olympiády
20. 2. OK – zeměpisná olympiáda
22. 3. Matematický klokan
3. 4.
9. 4.
10. 4.
16. 4.
29. 5.

OK – fyzikální olympiáda
OK – matematická olympiáda
OK – biologická olympiáda
OK – biologická olympiáda
Pythagoriáda

Z5, Z9
Kat. B
Kat. C
Cvrček
Kat. F
Z6
2 žáci
2 žáci
5. tř.
6. tř.
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Výsledek, hodnocení
1. P. Šefčík, 2. T. Vaidiš, 3. L. V. Duc
1. Bayerová, 2. Tolarová
Šefčík, Bayerová
Bayerová, Tolarová
kat. D – Vacek, Jindřich
kat. C – Veselý, Chottová, Švehlová
Gross, Vaidiš
Vokáč, Froněk
Šefčík, Vaidiš
Jindřich, Heroutová, Vetrák,
Kovářová
Vaidiš
Holub, Jindřich, Šamšulová
Kat. D – Vacek 4.m, Jindřich
kat. C – Veselý, Švehlová
Kejha
Jiřinec, Tyrpekl, Galčíková, Ferenc

B. – Sportovní
Mezi tradiční soutěže patří sportovní akce. Jistě není důležité vždy vyhrát, ale dát
možnost dětem naší školy zasoutěžit si s žáky jiných škol. Vyvrcholením sezóny
atletiky je jarní Pohár rozhlasu. Ke zlepšení podmínek pro sport přispívá
využívání školního hřiště s umělým povrchem. Žáci také velmi dobře reprezentují
naši školu ve fotbalových a florbalových turnajích. Velkým úspěchem bylo letos
vítězství starších žáků v okrskovém i okresním kole Mc Donald´s Cup a postup do
krajského kola.

Datum
7. 9.

Název akce

Účastníci

Sportovní den v Blovicích

12 žáků

10. 10.
19. 10.
2. 11.
9. 11.
15. 11.
23. 11.
11. 12.

Školní kolo ve florbalu ml. žáci
20
Školní kolo ve florbalu st. žáci
24
Okresní kolo ve florbalu - Plzeň ml. žáci -11
Okresní kolo ve florbalu - Plzeň st. žáci - 10
Školní kolo v sálové kopané
ml. žáci - 18
Školní kolo v sálové kopané
st. žáci - 22
Vánoční laťka 6. – 9. hoši
mladší
starší
17. 12. Vánoční florbalový turnaj
16. 1.
Školní kolo v košíkové
6.A, 7.A - 17
25. 1.
Školní kolo v košíkové
8.A, 9.A - 21
3. 2. – 8. 2. Lyžařský kurz
7. – 8. tř.
18. 4.
Velikonoční florbalový turnaj
7 týmů
DDM
21. 2.
Školní kolo ve volejbale
12
25. 4.
Mc Donald´s Cup Žinkovy
2. – 3. tř.
4. - 5. tř.
30. 4.
Mc Donald´s Cup Dobřany
2. – 3. tř.
4. – 5. tř.
6. 5.
Soutěž BESIP
II. kat.
14. 5.

Pohár rozhlasu Přeštice

6. – 9. tř.

17. 5.

Mc Donald´s Cup Plzeň –
krajské kolo
Den dětí – turnaj v kopané

4. – 5. tř.

31. 5.

6. – 9. tř.
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Výsledek, hodnocení
Otevření atletického hřiště,
4. místo
1. místo 7.A, 2. místo 6.A
1. místo 9.A, 2. místo 8.A
4. místo
3. místo
1. místo 7.A, 2. místo 6.A
1. místo 9.A, 2. místo 8.A
1. Vaidiš, 2. Ferenc, 3. Vokáč
1. Cahlík, 2. Šašek, 3. Hofreiter
Spolupráce s DDM
1. místo 6.A, 2. místo 7.A
1. místo 9.A, 2. místo 8.A
Krušné hory, Mariánská

1. místo 9.A, 2. místo 8.A
2. místo
1. místo
3. místo
1. místo
5. místo
ml. žáci – 9. místo
ml. žákyně – 7. místo
st. žáci – 8. místo
st. žákyně – 9. místo
6. místo

Mc Donald´s Cup Dobřany 30. 4. 2019

Mc Donald´s Cup – kraské kolo Plzeň 15. 5. 2019
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C. - 1. stupeň ZŠ
Metodické sdružení 1. stupně se ve šk. roce 2018/2019 sešlo celkem čtyřikrát.
V září si na svém prvním setkání učitelky pod vedením Mgr. Jaromíry Regentové
sestavily plán práce a kalendář pravidelných akcí.
Kromě tradičních a dětmi očekávaných akcí (literární a recitační soutěž, tvořivě
zaměřená soutěž s výstavkou Originální výrobek, Den dětí…) jsme v letošním
školním roce nově připravili celoškolní projektový den věnovaný stoletému výročí
vzniku ČSR.
Děti se zapojují i do akcí vyhlášených celostátně – matematický Klokan,
Pythagoriáda, Logická olympiáda, sportovní soutěže (McDonald´s cup).
Každá třída se zúčastnila jednoho představení v plzeňském divadle Alfa, druhé a
třetí ročníky dojížděly do Plzně na plavecký kurz. Děti ze 3. B a 5. A se zúčastnily
Dne s IZS v Přešticích. Páťáci se v rámci tohoto dne zapojili do okresního kola
soutěže Malý záchranář.

12

Datum

Název akce

Účastníci

21. 9.
24. 9.
27. 9.
10. 10.

Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
Dopravní dopoledne - BESIP
Divadlo Alfa – ,,Honza. Honza?
Honza!“
11. 10. Exkurze do Techmánie Plzeň
15. 11. – Kurz plavání
24. 1.
21. 11. – Kurz plavání
6. 2.
2. 11. Podzimní tvoření z přírodnin
20. 2.

ŠK – recitační soutěže

6. 3.
13. 3.
15. 3.

OK – recitační soutěže Blovice
Beseda – zubní hygiena
Divadlo Alfa – ,,Cesta do středu
Země“
Divadlo Alfa - ,,Jazz Tremolo“
Literární soutěž
Zápis do 1. tříd
Den Země
Školní výlet - Praha
Školní výlet - Švihov
Den s IZS Přeštice
Školní výlet – Švihov
Den dětí
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
Školní výlet – ZOO Praha
Exkurze do knihovny - Blovice
Zahrada všemi smysly
Beseda s paní Raunerovou

26. 3.
5. 4.
24. 4.
30. 4.
22. 5.
28. 5.
29. 5.
31. 5.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
11. 6.
11. 6.
13. 6.
19. 6.

Poznámka, hodnocení

4.A
Blovice
5.A, 5.B Blovice
1. – 5. tř. Náměstí Spálené Poříčí
1. – 2. tř.
5.A. 5.B
2.B, 3.A Bazén Plzeň Lochotín
2.A, 3.B Bazén Plzeň Lochotín
1. – 5. tř.
I. kat. – Vyskočilová, Königsmark,
2. – 5. tř. Plachá
II. kat. – Kejha, Ferková,
Šneberková
1 žák
H. Kejha 5.A
1. – 4. tř. Pěkné
3.A, 3.B, Pěkné představení
4.A
5.A, 5.B Přínosné i do HV
3. - 5. tř. Malá účast
Zapsáno 43 dětí
všichni
5.A, 5.B
2.A, 2.B
3.B, 5.A 6. a 10. místo
4.A, 5.B
všichni
4.A
Blovice
5.B
Blovice
5.A
Blovice
3.A, 3.B
1.B
5.A, 3.A Myslovice, pěkné
1. – 2. tř. Knihovna Sp. Poříčí
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D. - Projekty
Seznam projektů
Datum

Název projektu

Poznámky

2018/2019

Podpora odborného vzdělávání
v Plzeňském kraji

SŠ Rokycany

1. 1. 2018 –
31. 12. 2020
24. 4.

Podpora odborného vzdělávání
v Plzeňském kraji
Den Země

SŠ a ZŠ Oselce
odborníci z LČR, J. Slavík MÚ,
L. Stachová

V rámci projektu: ,,Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“ pokračovala
i v letošním školním roce spolupráce se SŠ Rokycany. Žáci dojížděli do Rokycan
na pravidelný technický kroužek.
Ve spolupráci se SŠ v Oselcích probíhal v tomto školním roce gastronomický
kroužek se zaměřením na kuchařské a cukrářské práce. Zúčastnilo se ho několik
žákyň a dva žáci z 8. a 9. třídy. Pod vedením šikovných mistrových žáci připravili
různá jídla, která mohli sníst nebo si je odvezli domů. Podařil se domácí
hamburger, tortilla, kuřecí salát, pouťové koláče, svatební věnečky, dort Harlekýn
a jiné dobroty. Na kroužku si žáci vyzkoušeli mnoho praktických dovedností
a zároveň se mohli inspirovat při výběru střední školy.
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E. - Hnutí Na vlastních nohou – ,,Stonožka“
Toto dobrovolné humanitární dětské hnutí /symbolem je Stonožka/ pracuje od
roku 1990. Paní B. G. Jensenová navrhla dětem malovat obrázky - vánoční přání.
Dětská hra se stala účinnou cestou k získávání prostředků na zakoupení
lékařských přístrojů a vybavení. Postupně se do činnosti zapojili všichni žáci
i učitelé naší školy. Jejich obětavá práce přináší nejen značné finanční
prostředky, ale má i silný morální dopad: pomáhat svým postiženým, nemocným
a méně šťastným kamarádům. Účast na projektu ,,Stonožka“ byl zaměřen na
další spolupráci s AČR a se školami celé republiky.

Akce hnutí Na vlastních nohou – Stonožka
Datum
21. 10.

Název akce
Benefiční koncert

1. 12.

Vánoční jarmark – stonožkový stánek

7. 12.

Slavnostní mše pro Stonožku

16. – 17. 4. Jarní stonožkové dny

Účastníci Poznámka
pěv. sbor + Kostel – Nýrsko
kapela
Náměstí Sp. Poříčí
8 942,- Kč
výběr žáků Chrám sv. Víta Praha
všichni

13. 5.

ZOO Praha

výběr žáků

14. 6.

Cena Ď – Praha – Stavovské divadlo

výběr žáků

13 415,- Kč

Jarní stonožkové dny 15. – 17. 4. 2019
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F. - Besedy, kulturní akce, exkurze
Výuku na škole doplňují exkurze, besedy a jiné akce. Tradiční masopust patří
mezi nejvydařenější akce. Mezi nejoblíbenější patří besedy o historii s panem
Liborem Markem.
Besedy, kulturní akce a exkurze
Datum

Název akce

Účastníci

17. 9.
26. 9.
3. 10.
9. 10.
10. 10.
16. 10.
17. 10.

Výstava Hobby
,,Jablečné vábení“
Beseda - ,,Unie neslyšících“
Beseda ,,Trestní odpovědnost“
Beseda ,,Trestní odpovědnost“
Beseda ,, Šikana, kyberšikana“
Beseda ,, Šikana, kyberšikana“
22. – 26. 10. Projektový týden ke 100. výročí
vzniku republiky
31. 10.- 2.11. Dýňový týden
31. 10.– 1.11. Výstava p. Hodka
2. 11.
Sázení lípy republiky
6. 11.
Výlov rybníka v Protivíně
7. 11.
Beseda – úřad práce
10. 12. Divadlo Alfa ,,Kde domov můj“
18. 12. Exkurze – psí útulek v Borovně
8. 1.
Beseda s Liborem Markem
19. 2.
Beseda s panem Šromem
22. 2.
Masopust
28. 3.
Beseda s panem Šromem
9. 4.
Králičí hop
17. 4.
Beseda – zubní prevence
24. 4.
Den Země
1. 5.
2. 5.

všichni
7.A, 8.A
6.A, 7.A
8.A
9.A
5.A, 5.B
4.A
všichni
všichni
všichni
výběr žáků
9.A
9.A
6., 7., 8. tř.
7.A
5. – 7. tř.
6.A, 9.A
všichni
7.A, 8.A

Poznámka, hodnocení
Spálené Poříčí
Nebílovy
Velmi pěkná beseda

Aula zámku Spálené Poříčí
Blahopřání republice
Spolupráce se SŠ Oselce

Vydařená akce
B. Kozlová, V. Tothová

5. – 8. tř.
všichni

9. 5.
15. 5.
21. 5.

May Day – ZOO Plzeň
Přehlídka voj. historických vozidel
Beseda - ,,Po stopách Hanzelky a
Zikmunda“
Exkurze – Soběsuky, Myslív
OČMU

23. 5.
29. 5.
4. 6.
7. 6.
12. 6.
18. 6.
20. 6.
21. 6.
28. 6.

Školní výlet - Praha
Infokariéra
Školní výlet - Ostrá
Školní výlet - Šumava
Exkurze – Škoda Mladá Boleslav
Ručičky kraje
Exkurze – muzeum Žebrák
Výchovný koncert
Slavnostní rozdávání vysvědčení

9 žáků
všichni
6. – 9. tř.
9.A
všichni
6.A
8.A
7.A, 8.A
9.A
10 žáků
8 žáků
výběr žáků
1. – 9. tř.
9.A
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Odborníci z LČR, J. Slavík
MÚ, L. Stachová
Přínosné, zajímavé, pěkné
Sp. Poříčí

SOU Oselce
Záchranná služba, hasiči,
policie
Plzeň

SOŠ Rokycany
SOŠ Rokycany
Sokolovna Sp. Poříčí
Zámek Sp. Poříčí

Projektový den ke 100. výročí vzniku republiky 26. 10. 2018

Beseda s panem Liborem Markem 8. 1. 2019
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G. Pěvecký sbor a kapela ,,Dragons“
Při veřejných vystoupeních velmi dobře reprezentují naši školu žáci pěveckého
sboru a školní kapely ,,Dragons“ pod vedením Mgr. Romana Škaly. Členy kapely
,,Dragons” jsou zpěvačky Eliška Kozlová a Nicol Karasová (5.A), na klávesy hraje
Veronika Šamšulová (6.A), na akordeon Dominik Jiřinec (6.A), na baskytaru
Jaroslav Holub (5.A), na kytaru Vojtěch Škala (4. tř. ZŠ Blovice) a na bicí Ondřej
Škala (6. tř. ZŠ Blovice)
Datum
2. 9.
8. 9.

Název akce
Muzikál Rebelové

Účastníci
Poznámka, hodnocení
Dragons + část Starý Plzenec – slavnosti
pěv. sboru
města

Slavnosti obce

Dragons

Zdemyslice

16. 9. Historický víkend (EHD)
21. 10. Charitativní koncert k 100. výročí
založení republiky
26. 10. Projektový den v ZŠ – 100 let ČSR

Dragons
Pěv. sbor,
Dragons
Pěv. sbor,
Dragons

Spálené Poříčí
Nýrsko

28. 10. Oslava 100 let vzniku ČSR
3. 11. Oblastní kolo Dětské porty

Pěv. sbor
Dragons

22. 11. Setkání seniorů

Pěv. sbor,
Dragons

Spálené Poříčí
Postup do republikového
finále
Nové Mitrovice

1. 12.
3. 12.

Rozsvícení vánočního stromu
Vystoupení pro bývalé zaměstnance
školy

8. 12. Setkání důchodců
12. 12. Společné zpívání koled s Českým
rozhlasem
17. 12. Vánoční koncert
19. 12. Vánoční koncert
20. 12. Vánoční koncert

Pěv. sbor
Pěv. sbor
Dragons
Pěv. sbor,
Dragons
Dragons + část
pěv. sboru
Pěv. sbor,
Dragons
Pěv. sbor,
Dragons

Tělocvična ZŠ

Spálené Poříčí
Jídelna ZŠ
Hořehledy
Náměstí Sp. Poříčí
Zdemyslice
Kostel Sp. Poříčí,
pro žáky školy
Kostel Sp. Poříčí,
pro veřejnost

16. 3.

Jarní setkání seniorů

Dragons

18. 5.

Pouť v Nepomuku

Dragons

26. 5.

Oslava dětského dne

Dragons

13. 6.
14. 6.

Zahradní slavnost
Muzikál Rebelové

Dragons
Pěv. sbor,
Dragons

Starý Plzenec
Školní zahrada ZŠ Sp.
Poříčí

18. 6.
19. 6.

Festival kapel

Dragons
Pěv. sbor,
Dragons

Gymnázium Blovice
Náměstí Spálené Poříčí

Letní koncert
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Starý Plzenec
Spálené Poříčí

Vánoční koncert 20. 12. 2018
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6. Výchovné poradenství

2018/19

6.1. Koncepce výchovného poradenství
Hlavní myšlenkou výchovného poradenství je spolupráce mezi školou a rodinou vždy
v zájmu dítěte, primárně poskytnout podporu žákovi, který má výchovné nebo vzdělávací
problémy, potažmo vstoupit do kontaktu s rodinou a hledat schůdná řešení k oboustranné
spokojenosti. Stěžejní je být k dispozici žákům, rodičům a učitelům v případě potřeby
rozhovoru nebo konzultace.
Výchovné poradenství vychází z průběžného monitorování vnitřního klimatu školy.
Metodicky je vedeno PPP Plzeň - jih. Ve školním roce 2017 – 18 převzala agendu
výchovného poradenství pro 1. stupeň Mgr. Martina Muchová, výchovným poradcem pro
2. stupeň zůstává Mgr. Eva Gabrielová.
6.2. Vyhodnocení Preventivního programu sociálně patologických jevů
Preventivní program zpracovala výchovná poradkyně Mgr. E. Gabrielová na základě
metodických informací pro školní metodiky prevence. Program reflektuje aktuální klima
školy. Rámcovým cílem je maximální podpora žáků v osobnostním rozvoji, posilování
pozitivních vztahů a spolupráce a upevňování pravidel zdravého životního
stylu. Preventivní působení je záležitostí všech pracovníků školy, kteří jsou svým
chováním žákům příkladem, což posiluje efektivnost prevence.
Konkrétní programy vycházely z aktuálních potřeb školy a probíhaly ve škole. Na prvním
stupni se realizovaly preventivní vstupy operativně, v rámci výuky příslušných předmětů a
nebo cíleně podle potřeby, a to jak formou her, tak formou výkladu. V pátém a šestém
ročníku proběhl program o šikaně a vztazích ve třídě, v sedmém a osmém ročníku o
závislostech a drogách a žáci deváté třídy se zúčastnili preventivního programu o
škodlivosti návykových látek. V průběhu školního roku se uskutečnily další akce, které
mají v podtextu podpořit a posílit občanskou sounáležitost a vzájemnou ohleduplnost,
např. tradiční „stonožkový“ týden nebo koncert školní kapely a pěveckého sboru pro
veřejnost.
6.3. Spolupráce s PPPP a SPC probíhala podle potřeby. Na 1. stupni se v letošním
školním roce vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu celkem sedm žáků.
Důvodem byly specifické poruchy učení. V rámci podpůrných opatření byla do jedné třídy
přidělena asistentka pedagoga. Na 2. stupni se podle IVP vzdělávali dva žáci, jeden pro
specifické poruchy učení a jeden žák pro poruchy chování (tento s asistentkou pedagoga).
Ke konci školního roku požádali o spolupráci odborná pracoviště další zákonní zástupci
našich žáků. Důvodem byly masivní vzdělávací problémy, které se nedařilo řešit běžnými
postupy, tj. konzultací s učitelem, zvýšenou domácí přípravou apod. V tomto školním roce
pracovaly ve škole dvě školní asistentky, které poskytovaly podporu žákům se slabým
prospěchem a pomáhaly při zajišťování různých školních akcí.
6.4. Spolupráce s rodiči probíhala průběžně podle potřeby. Oficiálně se dvakrát ročně
konají třídní aktivy, možné je dohodnout individuální návštěvu ve škole. Během roku se
uskutečnilo několik schůzek výchovné komise, kde se řešily aktuální problémy.
K dispozici jsou konzultační hodiny výchovných poradkyň.
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6.5. Kariérní poradenství je součástí náplně práce výchovného poradce, který je žákům
a rodičům k dispozici dle potřeby. Během podzimních třídních aktivů byli rodiče
informováni o studijní nabídce a o přijímacím řízení. Stále trvá možnost spolupráce
s úřadem práce, který poskytl žákům zdarma katalog škol, nabízí konzultace a provedení
profesiogramu. S pracovníky úřadu proběhla také beseda pro žáky devátého ročníku. Žáci
osmého ročníku se zúčastnili zážitkového poradenského programu „Kam po základní
škole?“ a akce „Ručičky kraje 2018“. Ve spolupráci se Střední školou v Rokycanech se
uskutečnily technické kroužky, které probíhají již několik let v rámci programu na podporu
technického vzdělávání. Během osmi odpoledních návštěv si žáci devátého ročníku
(později i osmého ročníku) pod odborným vedením mistrů SŠ vyzkoušeli různé řemeslné
dovednosti. Všichni žáci letošního devátého ročníku a dvě žákyně z osmého ročníku byli
přijati k dalšímu vzdělávání na SŠ a na nižší gymnázium byla z pátého ročníku přijata
jedna žákyně.
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7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Na naší škole byla inspekce ČŠI ve dnech 3. – 6. listopadu 2015 (viz Inspekční
zpráva č.j. : ČŠIP-1073/15-P)

8.

Výkon státní správy
8.1. Rozhodnutí ředitele školy

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní
docházky
Přijetí žáků do ZŠ
Povolení k vzdělávání podle IVP

Počet
7
0

Počet odvolání
0
0

51
15

0
0

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 písm. a) až m), zejména
písm.a),b),c),d),j)

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

0
0

Počet žáků osvobozených (uvolněni, nehodnoceni – Věstník 11/02) z výuky:
Předmět
Tělesná výchova

Počet žáků
1

8.3. Počet evidovaných stížností
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho oprávněných
- z toho částečně oprávněných
- z toho neoprávněných
- z toho postoupených jinému orgánu

0
0
0
0
0

8. 4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Uveďte výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015
a) počet podaných žádostí o informace,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez
uvádění osobních údajů,
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

Nebyly podány žádné žádosti o informace.
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9.

Analýza školního roku

S přidělenými finančními prostředky státu a města škola hospodaří maximálně
úsporně. Rezervní fond, který jsme vytvořili, byl opět se souhlasem Rady města
využit na malování a další úpravy ve škole.
Pro další příznivý rozvoj školy je nevyhnutelné, aby byla spjata s životem města.
Proto je tak důležité udržovat úzký styk a spolupráci s městským úřadem
a dalšími subjekty (ZUŠ, MŠ, Dům dětí a mládeže v Blovicích, ČSOP,
Pedagogicko–psychologická poradna Plzeň – jih, Infocentrum Spálené Poříčí
a další zájmové organizace ve městě).
Výchovná práce musí navazovat na všechny dosavadní dobré zkušenosti.
Nejdůležitějším partnerem školy je rodina. Rodiče mohou i v budoucnu přijít
s jakýmkoliv dobrým požadavkem nebo nápadem, informace mohou být podávány
mimo třídní schůzky – kdykoliv. Budeme se i nadále snažit o reprezentaci školy
a o další prosazování jejího dobrého jména. Chtěli bychom pomocí projektů více
vtáhnout rodiče do práce školy, což se nám částečně daří jak v mateřské škole,
tak v základní škole (přednášky, workshopy…).
Škola je připojena na internet, učitelé i žáci mají denně přístup k internetu
v odborných učebnách a učebně informatiky, máme vlastní "webovou" stránku
a i tímto způsobem se snažíme o prezentaci naší školy. Celá škola je pokryta wifi.
Webové stránky jsou nové, modernější, se zřetelem využití na chytrých telefonech.
V letošním i příštím školním roce se budeme snažit dovybavit technikou a novými
pomůckami učebny a tím i zlepšit podmínky výuky. Naše děti se zaměřily formou
projektů především na technické obory, jak je v současné době požadováno.
Pomocí Výzvy 57 jsme vybavili naše dílny dalšími přístroji a nástroji, které žáci
využívají při výuce v technických předmětech. Dále spolupracujeme s firmou
Okal, která vybavila školu některými pomůckami pro obrábění dřeva.
Škola bude dále zapojena do různých dobročinných akcí (pomoc zvířatům ZOO
Plzeň, Stonožka, psí útulek v Borovně, …) tak, aby si děti uvědomily, že důležitější
je vždy pomáhat a dávat, než brát.
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Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2018
1. Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený prům. měsíční plat

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2018
( fyzický stav/ přepočtený stav )
Pedagogů
Ostatní
31/28,889
16/14,365
29 983
18 300

2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) Příjmy (kalendářní rok 2018)

dotace na přímé výdaje ze státního
rozpočtu
dotace na přímé výdaje z rozpočtu
zřizovatele
dotace na provozní výdaje
příjmy z pronájmu majetku
zřizovatele
poplatky od rodičů – školné
příjmy z doplňkové činnosti
460 ostatní příjmy *

Hlavní
Doplňková
činnost
činnost
20 041 340
2 600 000
-

CELKEM

-

2 600 000

49 600

242 936
3 086 973

20 041 340

844 517
-

49 600
242 936
844 517
3 086 973

b) Výdaje (kalendářní rok 2018)

Investiční
Neinvestiční
z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
ostatní osobní náklady
zákonné odvody + FKSP
náklady na DVPP
náklady na učební pomůcky
přímé ONIV (cestovné,
úraz. poj, OOPP)

ostatní náklady

Hlavní činnost
- dotace ze
státních
prostředků
20 041 340

Hlavní
činnost –
ostatní
zdroje
5 469 823

14 417 452
180 000
5 158 328
44 038
20 534

370 474
189 399
543
82 616

61 381
159 607

22 411
3 478 312
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Doplňková
činnost

CELKEM

894 117

26 405 280

204 726 14 992 652
180 000
58 002 5 405 729
44 581
103 150
2 155
551 370

85 947
4 189 299

- provozní náklady
energie
opravy a údržba
nemovitého majetku
nájemné
odpisy majetku

-

825 989

58 052

884 041

-

462 646

16 763

479 409

-

37 433

3 049

40 482

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2018)
Limit

Skutečnost

42,43

43,259

14 143 468

14 143 468

0

180 000

180 000

0

Přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové prostředky na platy
Mzdové prostředky – OPPP
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“

5 717 872

Rozdíl
+ 0,829

5 717 872

0

Doplnit komentář k případným rozdílům.

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem
vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č.j.
11 336/2001-25, Věstník MŠMT č. 8/2001 )

Vzdělávání
Vedoucích pracovníků

Počet pedagogických
pracovníků
4

V oblasti cizích jazyků

2

K prohloubení
odbornosti
Odborná literatura pro
učitele
CELKEM

1536
19

Kč
4 345,5 710,16 880,8 350,35 285,-
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Vývoj počtu žáků ZŠ Spálené Poříčí, příspěvkové organizace

šk.rok
počet ž.

šk.rok
počet. ž.

96/97
323

09/10
240

97/98
317

10/11
227

98/99
313

11/12
237

99/00
303

12/13
249

00/01
305

13/14
245

01/02
299

14/15
236
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02/03
279

15/16
231

03/04
260

16/17
256

04/05
248

17/18
264

05/06
256

18/19
264

06/07
255

07/08
235

08/09
239

Školní rok 2018/2019

1. st. – 170 žáků

1. stupeň
30

28

25
21
19

20

16
15

19

19

18

17

13

1. stupeň

10
5
0
1.A

1.B

2.A

2.B

3.A

3.B

4.A

5.A

5.B

2. st. – 94 žáků

2. stupeň
30

28

27

25
20

19

20
15

2. stupeň

10
5
0
6.A

7.A

8.A

9.A
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Přehled dojíždějících žáků ve šk. roce 2018/2019 na ZŠ a MŠ
Sp. Poříčí
(celkem 264 žáků ze 16 obcí, 107 dojíždějících z 15 obcí)
Obec
Spálené Poříčí (nedojíždí)
Nové Mitrovice
Lipnice
Těnovice
Míšov
Hořehledy
Lučiště
Číčov
Borovno
Chynín
Struhaře
Mítov
Nechanice
Radošice
Dražkovice
Měcholupy
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počet žáků
157
22
14
14
5
17
3
9
3
4
7
2
2
2
2
1

v%
59,46
8,33
5,30
5,30
1,89
6,43
1,13
3,40
1,13
1,51
2,65
0,75
0,75
0,75
0,75
0,37

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena,
v roce 2018 - 2019
Základní vzdělávání je v současnosti jedinou vzdělávací etapou, které se povinně
účastní každé dítě v ČR a která vytváří základ pro celoživotní učení u celé
populace.
Činnost školy ve školním roce 2018/2019 vycházela z celoročního plánu činnosti.
Ve škole jsou zajištěny vhodné podmínky pro naplňování cílů základního vzdělávání
a vzdělávacího programu. Učitelé ho ověřují v praxi, neustále doplňují a vylepšují.
Proto velmi záleží na tom, jaké vzdělávací příležitosti škola nabízí, jaké prostředí
pro vzdělávání vytváří, jak motivuje k učení, jak ovlivňuje rozvoj osobnosti každého
žáka, jak ho připravuje na soužití a spolupráci s druhými, jak ho vybavuje pro
osobní život a zaměstnání i pro adaptaci v současném dynamickém světě, který je
plný změn.
Celkovou úroveň školy a výsledky vzdělávání ve školním roce 2018/2019 lze
považovat za standardní. Materiální podmínky a vybavení školy jsou na dobré
úrovni. V souvislosti s čerpáním dotace z projektu Výzva 56 a Výzva 57 MŠMT
a dalších projektů „Šablon“ pokračuje modernizace pomůcek a zařízení.
V dalším období se zaměříme na zvýšení účinnosti výchovného působení na žáky
s ohledem na výchovné problémy (nevhodné chování, vulgárnost…). Jako zásadní
v tomto směru považujeme spolupráci s rodiči – včasná informovanost a osobní
jednání je předpokladem k prevenci a eliminaci nežádoucích jevů. Na škole pracují
dvě výchovné poradkyně, jedna pro I. stupeň a druhá pro II. stupeň.
Budeme i nadále pokračovat ve spolupráci se školami v ČR. Stonožkové hnutí,
v kterém děti pomáhají dětem, zůstane i nadále naší prioritou.
Budeme se snažit o zajištění ekonomické a personální stability.
Za klady naší školy považujeme příznivé klima školy, bezbariérový přístup, moderní
vybavení – učebny se Smart Boardem, interaktivní učebnice, úspěšná vystoupení
pěveckého sboru Centipede – Stonožka a školní kapely Dragons, volitelné
předměty, informační web a systém „Škola OnLine“.
Město Spálené Poříčí získalo prostřednictvím Místní akční skupiny svatého Jana
z Nepomuku příslib dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) ve výši 1.257.366,80,-Kč na vybavení jedné počítačové učebny v základní
škole. V rámci projektu budou pořízeny počítače pro žáky i pedagoga, nejnovější
verze počítačového a výukového HW a SW, programy a pomůcky pro znázornění 3D,
jako je např. vizualizér a interaktivní tabule.
Díky finanční podpoře z EU bude vytvořena moderní počítačová učebna, ve které
bude možné díky programovému vybavení vyučovat cizí jazyky (anglický a německý)
a přírodní vědy (přírodopis, zeměpis). Pořízená vizualizační technika umožní využití
zpracování obrazu a zvuku ve výuce vč. využití 3D objektů. Učitel tak bude moci
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sdílet s celou třídou reálné předměty, pracovní listy, části učebnic nebo encyklopedií.
Součástí projektu bude také nákup schodolezu, jímž dojde k zajištění bezbariérového
přístupu celé budovy školy. Učebna bude zrekonstruována a vybavena do konce
srpna. V novém školním roce bude již výuka probíhat v nové moderní učebně.
Ing. Veronika Sklenářová - administrátor projektu

Úkoly a cíle, které jsme si na začátku školního roku stanovili, se nám podařilo splnit,
mnoho činností proběhlo i nad rámec tohoto plánu. Uznání a poděkování patří všem
pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, ale i organizacím a osobám,
které s naší školou spolupracovaly.
Stále přetrvává problém, který vidíme ve finančních prostředcích (již několik let) jak
na platy, tak na pomůcky. Není stále možné ocenit práci pedagogických
i nepedagogických pracovníků, kteří pracují nad rámec svých povinností a mnohdy
ve svém vlastním volnu. Proto jim patří veliké poděkování.

Třetím rokem používáme informační systém „Škola OnLine“, který posunul
informace o výchově a vzdělávání na vyšší úroveň. Rodiči i žáky je hodnocen
velice kladně a hojně využíván.
Velmi oceňujeme spolupráci se zřizovatelem a vážíme si jí. Město Spálené Poříčí
má školství i nadále jako jednu z priorit.
K 31.7. 2019 jsem podal rezignaci na funkci ředitele školy. Byl vyhlášen konkurz
a na základě výsledku konkurzu byla jmenována do funkce ředitelky školy od
1.8.2019 Mgr. Michala Jandíková.
Všem spolupracovníkům a spolupracovnicím děkuji za dlouholetou práci a paní
ředitelce Mgr. Michale Jandíkové přeji mnoho úspěchů.
Mgr. Jiří Šeffl, ředitel školy

31.7.2019
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