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1 Základní údaje o škole 
 
1.1 Základní údaje o škole 

 
Název školy Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 
Adresa školy náměstí 28. října 1019, 438 01 Žatec 
IČ 61357120 
Bankovní spojení 3133290287/0100 
DIČ  
Telefon/fax 415726177, 415726143 
E-mail skola@3zs.zatec.cz 
Adresa internetové stránky www.zszatec.cz  
Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol 7.2.1996 
Zřizovatel Město Žatec 
 náměstí Svobody 1, Žatec 438 24  
 tel.: 415 736 111 
 fax.: 415 736 148 
 e-mail: info@mesto-zatec.cz 
Součásti školy Základní škola s kapacitou 400 žáků 061357120 
  Školní družina s kapacitou 45 žáků 116600586 
IZO ředitelství  600082997 
Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Jana Krákorová – ředitel školy 
 Mgr. Slavěna Walterová – zástupce ředitele 
 Mgr. Jana Šilhavá – výchovný poradce, prevence soc. pat. jevů 
 Mgr. Gabriela Korbášová – vedoucí učitelka z 1. stupně 
 Mgr. Lenka Gregoríková – vedoucí učitelka z 2. stupně 
 Zuzana Mlčochová – vedoucí vychovatelka 
 Ludmila Králová – administrativní pracovnice 
  Martin Krabec – školník 
Školská rada zástupci zřizovatele - Pavlína Hladká, Andrej Grežo  
 zástupci školy - Ing. Zdeňka Ventová, Eva Majerová  
 zástupci rodičů - Mgr. Jana Šusterová, Ing. František Krajča 
 
Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)  
Organizace je základní škola se školní družinou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 
1.2 Přehled oborů vzdělávání 
 

 
 
1.3 Charakteristika školy 
 Škola je umístěna v klidné části města s velmi dobrou dostupností centra města, ale i přírodní 
lokality podél řeky Ohře. Veřejná komunikace s parkovištěm před školou umožňuje rodičům dopravit dítě 
přímo ke škole. Bezpečnost dětí zaručuje nejen dostatek odděleného shromažďovacího prostoru, ale i dobré 
zabezpečení komunikace - přechody pro chodce  se zpomalovacími retardéry a dohled městské policie před 
zahájením vyučování. 
 Třípodlažní, zděná a dobře situovaná budova školy poskytuje je v chladných, ale i horkých dnech 
příjemné prostředí s dostatkem světla. Výuka probíhá v 15 kmenových třídách a v 6 odborných učebnách 
(2x počítačová učebna, 2x učebna s interaktivní tabulí, učebna technických prací, školní kuchyňka). Výzdoba 
interiéru žákovskými pracemi v kombinaci se zelení dotváří vlídnou, optimistickou a domácí atmosféru školy.  

Kód oboru Popis oboru 
Forma 

vzdělávání 
Délka vzdělávání 

v letech 
Kapacita 

oboru 
Platí od - do 

79-01-C/001 Základní škola denní devět 400 1.9.1999 - neomezeno 

79-01-C/01 Základní škola denní devět 400 1.9.2007 - neomezeno 
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 V suterénu školy jsou moderní šatny se šatními skříňkami. Nevyužité prostory suterénu byly 
upraveny a využity jako kabinety a sklady.  
 Součástí areálu školy je budova tělocvičny. V nejbližších letech plánuje škola ve spolupráci  se 
zřizovatelem celkovou rekonstrukci tělocvičny. Zároveň hledá i vhodné technické řešení krytého přechodu ze 
školy do tělocvičny.  
 Za školou se nachází uzavřený školní dvůr, kde probíhají některé hodiny tělesné výchovy na novém 
sportovním hřišti s umělým povrchem, které bylo zrekonstruováno v průběhu roku 2007, je zde také prostor 
pro skok daleký a v odpoledních hodinách je tento prostor využíván především školní družinou. Pro ostatní 
sportovní disciplíny (atletika – zejm. běžecké disciplíny) škola využívá nedaleký areál TJ SEVER Žatec.  
 Školní družina pracuje ve 2 samostatných odděleních a využívá pro svoji činnost i další prostory 
školy (třídy 1. a 2. ročníku, učebny, školní dvůr, sportovní hřiště i tělocvičnu). 
 Stravování je našim žákům poskytováno v nedalekém objektu Základní školy Žatec, Petra Bezruče 
2000. 

 
 



2 Přehled pracovníků školy 
 
2.1 Pedagogičtí pracovníci  
 
2.1.1 Učitelé: Mgr. Eva Babáková - MD, Mgr. Ivana Bejčková, Gabriela Benešová, Mgr. Kamila Davidová, 
Mgr. Josef Domanický, Mgr. Iva Grafnetrová - MD, Mgr. Lenka Gregoríková, Lada Jurkovičová - Vlachová, 
Tamara Klimešová, Mgr. Gabriela Korbášová, Mgr. Jana Krákorová, Eva Majerová, Bc. Radek Mařík, 
Ružena Masarovičová, Kateřina Mašková, Mgr. Markéta Nováková, Mgr. Věra Purnochová, Mgr. Eva 
Řezníčková, Mgr. Alice Svobodová, Silvie Svobodová, Mgr. Jana Šilhavá, Renata Šulitková, Ing. Zdeňka 
Ventová, Mgr. Slavěna Walterová    
 
2.1.2  Asistent pedagoga: Gabriela Benešová     
 
2.1.3 Vychovatelky školní družiny: Zuzana Mlčochová, Lenka Chrzová      
 
2.2. Nepedagogičtí pracovníci  
 
2.2.1. školník: Martin Krabec 
 
2.2.2 uklízečky: Ludmila Jelínková, Světlana Pastyříková, Jana Votavová 
 
2.2.3 administrativní pracovnice: Ludmila Králová 
 
2.3 Komentář ředitelky školy  
  
 Ve školním roce 2007/2008 byly řešeny personální problémy způsobené ukončením dvou 
pracovních poměrů během školního roku a dlouhodobou pracovní neschopností paní učitelky, která později 
nastoupila na mateřskou dovolenou. 
 Z celkového počtu 24 učitelů je 22 žen – 2 ženy jsou na mateřské dovolené. Průměrný věk 
pedagogických pracovníků školy je 40,54 let.  

Na 1.stupni je 8 učitelů – žen. Aprobovanost je zde téměř 100% (1 učitelka má aprobaci pro 2. 
stupeň). 

Na 2.stupni je z 14 učitelů 12 žen. Odbornou kvalifikaci splňovalo pouze 7 učitelů - ti mají 
vysokoškolské vzdělání. 3 z těchto kvalifikovaných pedagogů jsou již v důchodu.  
Na 2. stupni se nedaří zajistit vyšší kvalifikovanost a aprobovanost především z důvodu nedostatku učitelů 2. 
stupně v Ústeckém kraji. 
 
 
 



3 Počty žáků 
 
3.1 Počty žáků školy 
 

 
třída 

počet žáků 
(k 15.9. / 30.6.) 

z toho chlapců 
(k 15.9. / 30.6.) 

z toho dívek 
(k 15.9. / 30.6.) 

1.A 12/11* 8/7 4/4 

1.B 15/15* 7/7 8/8 

2. 26/27 18/18 8/9 

3.A 22/21 11/10 11/11 

3.B 19/19 10/10 9/9 

4.A 21/21 9/9 12/12 

4.B 22/21 11/10 11/11 

5. 22/22 13/13 9/9 

6.A 19/18 11/10 8/8 

6.B 18/16 13/13 5/3 

7. 19/22 5/7 14/15 

8.A 20/20 12/12 8/8 

8.B 18/16 11/10 7/6 

9.A 18/18 8/8 10/10 

9.B 19/20 9/10 10/10 

celkem 290/287 156/154 134/133 

* První třídy nebyly spojeny ani přes nižší počet žáků – důvodem byla nutnost asistenta pedagoga ve třídě 1.A – chlapec s tělesným postižením. Třídy budou spojeny od příštího 

školního roku, ve třídě bude asistentka pedagoga.               

 
3.2 Počet žáků školní družiny 
 

počet oddělení počet žáků školní družiny 
počet žáků z 1. a 2. ročníku 

v školní družině 

2 44 27 

 

3.3 Počet žáků přijatých do 1. ročníku (školní rok 2008/2009)                       
 

počet prvních tříd 
počet dětí přijatých do prvních 

tříd 
počet odkladů  

1 23 6 

 
3.4 Počty žáků přijatých ke vzdělávání na střední školy) 
 

počet žáků přijatých na SŠ  
(v %) 

počet žáků přijatých na SOU 
(v %) 

počet žáků přijatých na 
víceleté gymnázium 

25 (50%) 23 (46%) 2 (4%) 

 

počet žáků SŠ a SOU v Žatci počet žáků SŠ a SOU mimo Žatec 

23 27 

 
3.5 Úspěšnost u přijímacích zkoušek 
 

přijato žáků v 1.kole 
přijímacího řízení 

příjímací řízení bez přijímacího řízení 

46 (92%) 21(42%) 15 (30%) 

 



4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Ve školním roce 2007/2008 byli žáci vzděláváni v 1. a 6. ročníku podle ŠVP ZV - Škola pro všechny, škola 
pro život a v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola - č.j. 16847/96-2. 
 
4.1 Hodnocení žáků 
 
4.1.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 

1.A 11 0 0 

1.B 15 0 0 

2. 19 8 0 

3.A 19 2 0 

3.B 10 8 1 

4.A 15 5 0 

4.B 7 14 1 

5. 9 13 0 

6.A 0 12 6 

6.B 3 10 3 

7. 3 17 2 

8.A 5 8 7 

8.B 2 10 4 

9.A 3 15 0 

9.B 5 14 1 

celkem 126 136 25 

 

4.1.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování  

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

2.. 1 0 

4. 1 0 

5. 0 0 

6.A 4 1 

6.B 3 3 

7. 0 1 

8.A 4 1 

8.B 0 1 

9.A 0 0 

9.B 1 1 

celkem 14 8 

 
 
4.1.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, 
kombinací obou způsobů)   

třída 
hodnocení klasifikačním 

stupněm 
hodnocení slovní 

kombinace slovního 
hodnocení a 

klasifikačním stupněm 

1.A 11 0 0 

1.B 15 0 0 

2. 27 0 0 



3.A 21 0 0 

3.B 19 0 0 

4.A 20 0 1 

4.B 21 0 0 

5. 22 0 1 

6.A 18 0 0 

6.B 16 0 0 

7. 22 0 0 

8.A 20 0 0 

8.B 16 0 0 

9.A 18 0 0 

9.B 20 0 0 

celkem 286  0 1  

 
 
4.1.4 Výchovná opatření – pochvaly 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

1.A 0 1 

1.B 0 1 

2. 0 6 

3.A 0 1 

3.B 0 1 

4.A 0 3 

4.B 0 2 

5. 0 4 

6.A 0 2 

6.B 0 0 

7. 0 0 

8.A 0 3 

8.B 0 0 

9.A 0 3 

9.B 0 3 

celkem  0 30 

 
 
4.1.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky  

třída 
napomenutí třídního 

učitele 
důtka třídního učitele důtka ředitele školy 

1.A 0 0 0 

1.B 0 0 0 

2. 2 2 2 

3.A 0 0 0 

3.B 0 0 0 

4.A 1 0 0 

4.B 5 0 2 

5. 0 0 3 

6.A 1 1 4 

6.B 0 0 1 



7. 4 1 3 

8.A 1 4 2 

8.B 0 1 2 

9.A 3 1 1 

9.B 0 1 0 

celkem 17 11 20 

 
 
4.1.6 Komisionální přezkoušení žáků 

třída 
pochybnosti o správnosti 

hodnocení 
opravné zkoušky 

6.A 0 2 

6.B 0 1 

7. 0 1 

8.A 0 1 

8.B 0 1 

celkem 0 6 

 
4.1.7 Opakování ročníku 

třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 

6.A 2 0 

6.B 1 0 

8.B 1 1 

celkem 4 1 

 
 
4.2 Přehled absence žáků 

třída celkem omluvená neomluvená 

1.A 1028 1028 0 

1.B 1273 1273 0 

2. 2856 2829 27 

3.A 2114 2114 0 

3.B 2556 1706 850 

4.A 2135 2135 0 

4.B 2880 2003 877 

5. 1674 1674 0 

6.A 3793 3611 182 

6.B 1958 1742 216 

7. 2764 1941 823 

8.A 2350 2350 0 

8.B 2981 2763 228 

9.A 2267 2265 2 

9.B 2407 2377 30 

celkem 35036 31801 (90,77%) 3235 (9,23%)* 

* Důvodem vysokého procenta neomluvené absence je nedodržení podmínek §38 zákona 561/2004 Sb., - plnění povinné školní 
docházky v zahraničí 



5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
5.1 Pojmenování výchozího stavu 
 
5.1.1 Ředitelka školy splnila v prosinci 2007 kvalifikační předpoklady pro výkon funkce ředitele školy 
podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků - znalosti v 
oblasti řízení školství  
 
5.1.2 1. stupeň: ze stálých učitelů (smlouva na dobu neurčitou) jeden učitel prvního stupně má kvalifikaci 
pro 2. stupeň (aprobace Čj – Hv) tzn.  nemá odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle § 7 a 8 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
 
5.1.3 2. stupeň: ze stálých učitelů (smlouva na dobu neurčitou) 4 učitelé druhého stupně základní školy 
nemají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle § 7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
 
5.1.4 Jedna vychovatelka školní družiny nemá odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle § 
16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
 
5.1.5 Škola nemá aprobovaného učitele především fyziky, anglického jazyka a německého jazyka. 
 
5.1.6 Škola od školního roku 2007/2008 začíná výuku podle Školního vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání - Škola pro všechny škola pro život v 1. a 6. třídách. 
 
 
5.2 Přehled DVPP ve školním roce 2007/2008 
 
5.2.1 Institucionální vzdělávání 
      

5.2.1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Mgr. Jana Krákorová, Národní projekt Úspěšný ředitel - studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I). 
- ukončení studia v prosinci 2007 
Lenka Chrzová – PF UJEP v Ústí nad Labem (doplňující studium pro vychovatele) 
      

5.2.1.2  Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Ve školním roce 2007/2008 žádné studium tohoto typu. 
 
5.2.1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Mgr. Ivana Bejčková:  - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
Gabriela Benešová:  - Netradiční výtvarné techniky 
     - Genderova rovnost ve škole 
Mgr. Kamila Davidová:  - Nové metody a formy práce na I.st. 
     - Hodnocení žáků 
     - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
     - Seminář Oxford English  
Mgr. Josef Domanický:  - Strategie vzdělávání v současné škole 
Mgr. Lenka Gregoríková:  - Cesty k efektivnější výuce I. 

- Nadstavbový stupeň vzdělávacích  seminářů „Jak vyučovat o holocaustu“ - 
závěrečný seminář v Jeruzalémě 

     - Práce s napětím, agresivitou a stresem ve třídě 
     - Cesty k efektivnější výuce II. 
     - Prezentace firmy Fraus 
     - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
     - Čerpání evropských fondů  
Lenka Chrzová:   - Netradiční výtvarné techniky 
 



Lada Vlachová - Jurkovičová: - Aktivizující formy práce při výuce němčiny I.   
     - Aktivizující formy práce při výuce němčiny II.  
     - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
Tamara Klimešová:  - Strategie vzdělávání v současné škole 
Mgr. Gabriela Korbášová - Seminář Oxford English I. 
     - Nové metody a formy práce na I.st. 
     - Seminář Oxford English II. 
     - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
     - Výuka matematiky na I. st. ZŠ 
Mgr. Jana Krákorová  - Úspěšný ředitel - FS I 
     - Aktualizace FS I  
     - Manažerské dovednosti a komunikace  
     - Řízení kvality a její hodnocení 
     - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
     - Příprava a tvorba projektu - e-learning. 
Eva Majerová   - Seminář Zdravé zuby  
     - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
     - Aktivizační metody 
Bc. Radek Mařík  - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
Ružena Masarovičová  - Strategie vzdělávání v současné škole 
Zuzana Mlčochová  - Ekoateliér - melodie domova  
Mgr. Markéta Nováková  - Výtvarné aktivity s odpadovými materiály    
    - První pomoc I. 
     - První pomoc II. 
     - Genderova rovnost ve škole 
     - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
     - Cesty k efektivnější výuce v AJ  
Mgr. Věra Purnochová  - Seminář Zdravé zuby 
     - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
     - Aktivizační metody 
Mgr. Eva Řezníčková  - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
Mgr. Alice Svobodová  - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
     - Seminář Oxford English  
Silvie Svobodová  - Výchova demokratického občana 
     - Školení ŠVP 
     - Kalokagathie - Fórum výchovy ke zdraví 
     - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
     - Čerpání evropských fondů  
Mgr. Jana Šilhavá  - Seminář Oxford English I. 
     - Seminář Oxford English II. 
     - Úvod do pomoci při šikanování 
     - Výuka matematiky na I. st. ZŠ 
     - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
     - Hodnocení žáků 
Renata Šulitková  - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Cesty k efektivnější výuce 5.2.08 
Ing. Zdeňka Ventová  - Práce s napětím, agresivitou a stresem ve třídě 
     - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
Mgr. Slavěna Walterová - Bakaláři - školní matrika I. 



     - Bakaláři - školní matrika II. 
     - Bakaláři - školní matrika III. 
     - Hodnocení vzdělávání v současné škole 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
 
5.2.2 Samostudium 
 Samostudium bylo zaměřeno především na metody a formy hodnocení ve škole včetně evidence 
hodnocení, metody a formy práce, práce s žáky s SVP, prevenci soc. pat. jevů, práci s IT a ICT gramotnost.
  
 
5.2.3 Ostatní vzdělávání  
Mgr. Kamila Davidová - ukončila kurz Nápravy SPU, Aj soukromé hodiny  
Mgr. Lenka Gregoríková - Agentura Parole s.r.o. - kurz Aj 
Mgr. Gabriela Korbášová - Aj soukromé hodiny  
Mgr. Alice Svobodová - Aj soukromé hodiny  
Mgr. Jana Šilhavá - Aj soukromé hodiny  
Mgr. Slavěna Walterová - Aj soukromé hodiny  
Gabriela Benešová – PF UJEP v Ústí nad Labem (bakalářské studium pedagogika volného času – 
vychovatelství), Rj soukromé hodiny  
 
 
 

 



6 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 O aktivitách školy a úspěších našich žáků jsme veřejnost informovali v regionálním tisku a televizi. 
Od školního roku 2007/8 pro tento účel využíváme nové webové stránky školy: www.zszatec.cz . 
 
6.1 Akce našich dětí pro veřejnost  
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

18.10.07 1. a 2. stupeň Vystoupení - Mám dobré srdce špatná organizace, málo diváků 

17.12.07 8.B, 9.B, ŠD 
Vánoční vystoupení 
v pečovatelském domě 

akce se velmi líbila 

21.12.07 1.+ 2. stupeň  Vánoční vystoupení v divadle krásné, úžasná atmosféra 

26.06.08 9.B Školní akademie velmi pěkné  

 

6.2 Kulturní a vzdělávací akce 
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

20.09.07 1.stupeň Koncert žáků ZUŠ zábavné, dětem se líbilo 

17.10.07 1. stupeň Kamarád LORM pěkné, žákům se moc líbilo 

18.10.07 9.A, 9.B Výstava obrazů Karla Gotta ojedinělé, využito v rámci projektu 

28.11.07 1.A, 1.B Vánoce v knihovně pěkné, poučné  

10.12.07 9.B, 8.B IMAX Praha velmi pěkné, děti zaujalo 

12.12.07 6.A Vánoce v muzeu poučné, pěkné 

12.12.07 1.A, 1.B Vánoce v muzeu 
jako každý rok poučené, příjemná 
atmosféra, žáci si mohli vyzkoušet 

12.12.07 5.třída Vánoční výstava v muzeu zajímavé, různé vánoční zvyky  

13.12.07 9.A, 7.třída IMAX Praha poučné, pěkné, dětem se líbilo 

30.01.08 1. stupeň Kino – Anděl Páně krásný film, dětem se líbilo 

30.01.08 1. stupeň Sezame, otevři se výborný pořad, výchovné 

04.02.08 2. stupeň Divadlo - vývoj divadla 
velmi pěkné, dětem se líbilo, pěkně 
zpracované 

07.02.08 2.stupeň Řekneme si to otevřeně dětem ani vyučujícím se nelíbilo  

05.03.08 
3.A, 3.B, 
2.třída 

Knihovna - Velikonoce poučné, pěkné 

12.03.08 6.A. Velikonoce v muzeu výstava se líbila, poučné 

19.03.08 1.A, 1.B Velikonoce v muzeu velmi poučné a zábavné 

12.03.08 5. třída Knihovna - Karel Čapek velmi pěkné, dětem se líbilo, poučné 

19.03.08 9.B Ekologická stopa - výstava poutavé, poučné  

07.05.08 8.A Národní muzeum - exkurze poučné 

12.05.08 8.B, 7. třída Podmořský svět - Praha pěkné  

28.05.08 9.B, 8.B 
Po krůčkách k toleranci - 
exkurze 

zajímavé, poutavé 

 1. stupeň Enviromentální výchova děti to znaly, dlouhé, nevhodná forma 

04.06.08 1.stupeň Divadlo Popelka velmi pěkné 

17.06.08 6.A, 6.B K -Centrum - beseda velmi poučné 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zszatec.cz/


6.3 Sportovní akce 
 

datum 
třída, 

stupeň 
název akce stručné hodnocení 

10.10.07 1.+ 2. stupeň Přespolní běh 
dobře organizované, nejmladší žáci 
3. místo, mladší žáci 2. a 3. místo, 
starší žákyně 1. místo 

01.11.07 2. stupeň  Přehazovaná - dívky dobré k porovnání výkonnosti 

06.12.07 8., 9. ročník Městský přebor ve florbalu  dobrá organizace, 4. místo 

16.01.08 8., 9. ročník Městský přebor v sálové kopané průměrný výkon, chybí sehranost 

24.01.08 6.A,B, 7.třída  Přebor ve florbale 3. místo 

06.03.08 4., 5. ročník Turnaj ve vybíjené -  městské kolo 2. místo 

10.03.08 5. třída Plavání upevňování dovedností 

15.03.08 8., 9. třídy Minikopaná  - městské kolo 4. místo, chybí sehranost  

19.03.08 2. stupeň Velikonoční laťka průměrný výkon 

14.03.08 5. třída Vybíjená - okresní kolo bez umístění 

17.04.08 4., 5. třídy Turnaj v kopané - městský přebor velké nasazení, bez umístění  

4/08 4. A,B  Kurz plavání  

15.05.08 2. stupeň Pohár rozhlasu možnost porovnání  

05.06.08         4., 5. třídy Atletický trojboj - městské kolo 
Celkové 2. místo, za jednotlivce 1. 
a 2. místo žáci, 3. místo žákyně  

12.06.08         4., 5. třídy  Atletický trojboj - okresní kolo 
Celkově bez umístění, za 
jednotlivce 1. místo žáci 

 
6.4 Ostatní  akce a některé projekty 
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

27.09.07 4. A, B ZOO Chomutov - exkurze zábavné, zajímavé, dětem se líbilo 

31.10.07 1. stupeň Halloween projekty ve třídách 

06.12.07 1. stupeň Mikulášská nadílka dětem se líbilo 

11.12.07 + 
17.12. 07 

8.A,B, 9.A,B 
ÚP Louny pro vystupující 
žáky 

poučné 

25.1. 08 2. stupeň Karneval pro předškoláky 
obrovský úspěch, děti si odpoledne 
opravdu užily 

4/08 1. stupeň Výtvarná soutěž - kůň dětem se líbilo, aktivně se zapojily 

10.04.08 9.B Turnaj - piškvorky příjemná atmosféra, děti se zapojily 

21.05.08 1. stupeň Výcvik psů pěkné, dětem se líbilo 

20.05.08 6.B, 9.A 
Chýše - prohlídka zámku a 
pivovaru 

dětem se akce velmi líbila 

22.05.08 3.A, 3.B ZOO Plzeň dětem se líbilo, velmi pěkné 

30.05.08 1., 2. stupeň Dětský den velmi pěkné, 

06.06.08 1.A,B, 2. třída ZOO Chomutov výlet dětem se líbilo, velmi pěkné 

27.03.08 1., 2. stupeň Matematický klokan 
vhodné pro srovnání úrovně v 
matematice 

11.06.08 8.B, 7. třída Chýše - výlet velmi pěkné 

11.- 13.06.08 9.A Adršpašské skály - výlet nádherný a zajímavý výlet 

18.06.08 
4.A, B, 5. 
třída 

Krásný Dvůr - výlet  vydařilo se 

19. – 22.06.08 9.B Nechranice - výlet nádherná atmosféra 

23.06.08 2. stupeń Záchranáři - projekt poučné 

24.06.08 1. stupeň. K 500 – ukázky záchranářů pěkné, zajímavé, poutavé 



6.5 Úspěchy našich žáků 
   

datum 
třída, stupeň, 

žák  
druh reprezentace  umístění 

10.10.07 1.+ 2. stupeň. Přespolní běh 
nejmladší žáci 3. místo, mladší 
žáci 2. a 3. místo, starší žákyně 
1. místo 

  06.12.07 8., 9. ročník Městský přebor ve florbalu  4. místo 

  24.01.08 6.A, 6.B, 7.třída  Přebor ve florbalu 3. místo 

  06.03.08 4., 5. ročník Turnaj ve vybíjené -  městské kolo 2. místo 

  05.06.08         4., 5. třídy Atletický trojboj - městské kolo 
Celkové 2. místo, za jednotlivce 
1. a 2. místo žáci, 3. místo 
žákyně  

  12.06.08         4., 5. třídy  Atletický trojboj - okresní kolo 
Celkově bez umístění, za 
jednotlivce 1. místo žáci 

 

6.6 Akce školní družiny 
  

datum název akce stručné hodnocení 

03.10.07 divadlo "Labutí princezna" pěkné 

20.10.07 Divadlo Rozmanitostí Most pěkné 

31.10.07 Kino - kreslené pohádky pěkné 

24.11.07 Divadlo S+H Praha pěkné 

05.12.07 Divadlo - Vánoční kabaret pěkné 

10.12.07 Vystoupení kouzelníka pěkné 

17.12.07 Besídka v pečovatelském domě pěkné 

20.12.07 Besídka pro rodiče pěkné 

15.02.08 Maškarní karneval pěkné 

23.02.08 Divadlo Rozmanitostí Most pěkné 

15.03.08 Podmořský svět Praha pěkné 

02.04.08 Divadlo - Otloukej se píšťaličko pěkné 

23.04.08 Divadlo - Proč mají sloni krátké choboty pěkné 

10.05.08 Plzeň - Dinopark pěkné 

16.05.08 
Vystoupení v pečovatelském domě ke 
Dni matek 

pěkné 

28.05.08 Divadlo - Princ Bajaja pěkné 

11.06.08 Divadlo - Tři čuníci pěkné 

07.11.07 Divadlo - Jak Krakonoš pekařku napravil pěkné 

07.12.07 Mikulášská nadílka pěkné 

 

 



6.7 Zájmové kroužky 
 

název kroužku počet zařazených žáků 

Příprava předškoláků 16 

Sportovní 17 

Aerobic 13 

Angličtina 1. stupeň I. 9 

Angličtina 1. stupeň II. 10 

Angličtina a PC 14 

Počítačové hry 14 

Dyslektická skupina 11 

Příprava k přijímacím zkouškám 18 

Pěvecký kroužek 11 

Výtvarný I. 6 

Výtvarný II. 13 

Nápravy SPU I. 6 

Nápravy SPU II. 4 

ČJ a Ma hrou 10 

Celkem 15 kroužků 172  

 
 
6.8 Spolupráce školy s rodiči 
 

název akce stručné hodnocení 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 
Třídní schůzky se konají každé čtvrtletí, konzultace 
rodičů s učiteli probíhají v době konzultačních hodin 
popř. na základě individuální domluvy 

Školní akce pro rodiče 
Škola i školní družina pořádá různé akce, na které zve 
rodiče žáků (viz. bod 6.1., 6.6)  

  



7 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
  

V souvislosti se závěry z kontrolní činnosti ČŠI v období 3.12. až 7.12.2007 byl přijat souhrn 
opatření, který byl dne 22.1. 2008 projednán s pedagogickou radou školy a v souladu usnesením 
RM Žatce z 10.3.2008 č. 196/08 předložena 14.3.2008 RM Žatce.  
Na základě tohoto usnesení byla do 30.6.2008 RM předložena  zpráva hodnotící výsledky a 
funkčnost těchto opatření:  

 
7.1 Koncepce školy: 

Zpráva ČŠI:  
 „ …hlavní oblasti jsou vymezeny obecně bez uvedení konkrétních úkolů a způsobů, jak 
daný záměr naplnit“ 
Vyjádření ředitelky školy: 
 23.8.2007 jsem aktualizovala Koncepci rozvoje školy pro školní roky 2007-8 a 2008-9 a 
zpracovala nové koncepční záměry na toto období. Zhodnocení realizace jednotlivých bodů bude 
součástí vlastního hodnocení školy za období 2007-2009. Některé záměry se již v jednotlivých 
oblastech podařilo realizovat, realizace dalších záměrů probíhá nebo je plánována v následujícím 
období.  
Opatření:  
 Realizace koncepčních záměrů 2007-2009 bude zapracována do ročních plánů včetně 
konkrétních úkolů a způsobů vedoucích k naplnění záměru.  
Zhodnocení výsledků funkce těchto opatření: 
 Průběžně je sledována míra plnění jednotlivých koncepčních záměrů. Opatření je funkční a 
zvyšuje prokazatelnost plnění dílčích úkolů. 
 
7.2 Roční plán školy: 

Zpráva ČŠI: 
 „…v ročním plánu školy jsou do jednotlivých měsíců rozpracovány především akce školy a 
operativní úkoly.“ 
Vyjádření ředitelky školy:  
 Kontrolními činnostmi a jednotlivými krátkodobými a dlouhodobými úkoly byli zaměstnanci 
pověřováni na pravidelných úterních pracovních poradách.  
Opatření: 
 Roční plán školy byl doplněn o plán kontrolních činností a plán předpokládané realizace 
koncepčních záměrů. Roční plán byl rozpracován do měsíčních plánů, které budou doplňovány o 
termíny akcí a termíny splnění operativních úkolů. V měsíčním plánu je u jednotlivých úkolů vždy 
uvedena osoba zodpovědná za splnění daného úkolu a vedoucí zaměstnanec pověřený kontrolou 
splnění úkolu.  
Zhodnocení výsledků funkce těchto opatření: 
 Měsíční plány činnosti, včetně plánu kontrolní činnosti, jasně stanovují úkoly a odpovědnost 
za jejich plnění v daném období. Analýza výsledků kontrolní činnosti je podkladem k operativním 
opatřením a k úpravám následných měsíčních plánů. Tento způsob plánování a kontroly plnění 
plánů je standartním systémem, který do jisté míry zvýšil systematičnost, ale především 
přehlednost jednotlivých činností v dané oblasti. Zaměstnanci školy, ale i externí subjekty mohou 
lépe zhodnotit práci školy. Řídící a kontrolní činnost vedoucích pracovníků, včetně následných 
zpráv a analýz je prokazatelná.   
 
7.3 Kontrolní a hospitační činnost: 

Zpráva ČŠI:  
 „…hlavní úkoly kontrolní činnosti jsou zpracovány, ale nejsou plně realizovány“,  „…závěry 
z hospitací a kontroly vedení povinné dokumentace jsou projednávány s jednotlivými učiteli, ale 
ostatní výstupy z kontrolní činnosti chybějí, stejně tak i zpětná vazba o plnění nápravných opatření“ 
 
Vyjádření ředitelky školy: 



 V této oblasti jsem navázala na stávající postupy, které ČŠI v žádné zprávě negativně 
nehodnotí. S účinností od 1.1.2007 jsem vydala řadu nových nebo chybějících vnitřních předpisů, 
které stanovují pravidla v jednotlivých oblastech s ohledem na nové zákonné normy. Některé 
kontrolní činnosti jsem delegovala na vedoucí zaměstnance (Směrnice ke kontrolní činnosti 
vedoucích pracovníků). Mým záměrem je ve všech oblastech činnosti školy (nejen v oblasti řízení 
kvality vzdělávání) vytvořit efektivní a funkční kontrolní systém, a proto jsem  v koncepčních 
záměrech 2007-2009 zpracování a doplňování kontrolního systému školy zařadila do koncepčních 
úkolů v oblasti řízení školy. 
Opatření: 
 Byla zpracována Metodika kontrolní činnosti v pedagogické oblasti, Plán kontrolních 
činností v jednotlivých oblastech a Harmonogram kontrolních činností. Harmonogram kontrolních 
činností je od 1.1.2008 součástí ročního plánu školy a měsíčních plánů.  
 O kontrolních činnostech za předešlé měsíční období je zpracovávána měsíční zpráva o 
průběhu a výsledcích kontroly.  
 Měsíční zpráva je předložena ředitelce, která zaměstnance školy na pracovní poradě 
seznamuje s výsledky kontrolní činnosti v předchozím období a s přijatými nápravnými opatřeními, 
která jsou zapracována do následujících měsíčních plánů. 
Zhodnocení výsledků funkce těchto opatření: 
 Ve školním roce 2007-2008 bylo vedením školy provedeno celkem 36 celohodinových 
hospitací se zápisy z hospitační činnosti a 17 hospitací ČŠI. Vyhodnocení hospitační činnosti bylo 
projednáno v pedagogické radě dne 22.6.2008. 

Systém kontroly byl v souladu s koncepčními záměry upraven a plnění hlavních úkolů 
kontrolní činnosti je písemně dokladováno. 

Výstupy z kontrolní činnosti jsou podkladem k operativním opatřením, případné následné 
kontrole a jejich analýza je také podkladem Výroční zprávy a Zprávy z vlastního hodnocení školy. 

Tento systém zvýšil především prokazatelnost uskutečněných kontrolních činností. 
Opatření hodnotím jako účinné. 

   
7.4 Hodnocení pracovníků :  

Zpráva ČŠI:  
  „…v platovém předpisu jsou stanovena pouze kriteria pro určení nenárokových složek 
platu, jiný systém pravidelného hodnocení pracovníků není zaveden…“ 
Vyjádření ředitelky školy:  
 V minulosti škola neměla jiný systém hodnocení zaveden. Při zpracování chybějícího 
Vnitřního platového předpisu jsem jasně stanovila kritéria, podle kterých jsou určeny nárokové i 
nenárokové složky platu a s těmito kritérii jsem zaměstnance seznámila.  
Opatření: 
 S platností od 1.2. 2008 jsou pro kontrolní činnost přesně a jasně stanoveny požadavky – 
standard pozitivního stavu kontrolovaného jevu, systém sledovaných jevů a kritéria, kterých se 
kontrola jednotlivých oblastí týká. Podkladem pro hodnocení pracovníků za dané pololetí školního 
roku budou výstupy z kontrolní a hospitační činnosti, závěry z pohovorů, přehledy aktivit, přehledy 
využívání učebny IT a PC, přehled DVPP, sebehodnocení apod. Přehled hodnocení pracovníků 
bude ředitelka školy předkládat při jednáních s pracovníky školy.  
Zhodnocení výsledků funkce těchto opatření: 
 Vzhledem k tomu, že zaměstnanci školy nebyli na systém přehledného a otevřeného 
srovnání své práce s prací kolegy zvyklí, je tento způsob hodnocení spíše důvodem zhoršení 
celkové atmosféry v pracovním kolektivu školy. To je jedním z důvodů, proč se vedení školy 
v příštím období zaměří na klima ve škole ve všech oblastech, tedy i v oblasti pracovních vztahů. 
 Účinnost opatření lze hodnotit až v delším časovém horizontu.  
 
 
 
 
 
 
 



7.5 Systém metodické pomoci 

Zpráva ČŠI:  
 „…funkční systém metodické pomoci začínajícím a nekvalifikovaným pedagogům není 
zaveden.“ 
Vyjádření ředitelky školy: 
 V minulosti škola neměla systém metodické pomoci začínajícím a nekvalifikovaným 
pedagogům zaveden. Od 1.1. 2007 byla zřízena funkce uvádějícího učitele a byly zpracovány 
pracovní náplně učitele a třídního učitele. Jednou z preferovaných oblastí DVPP jsou nové metody 
a formy práce. 
Opatření: 
 Byly zpracovány kompetence a odpovědnost uvádějícího učitele pro 1. a pro 2. stupeň.  
Vedoucí učitelky 1. a 2. stupně byly pověřeny metodickou a hospitační činností zaměřenou na 
pomoc nekvalifikovaným a začínajícím učitelům. Metodickou pomocí z hlediska aprobovanosti byli 
pověřeni vedoucí metodických komisí.  
Zhodnocení výsledků funkce těchto opatření: 
 Jeden ze začínajících pedagogů ukončil pracovní poměr již k 29.2.2008. U začínající 
učitelky v 1. třídě došlo k znatelnému zlepšení především z hlediska využívání vhodných metod a 
forem práce, jejich střídání v průběhu hodiny, zařazování různých způsobů a forem hodnocení a 
sebehodnocení žáků. Začínající učitel 2. stupně i přes veškerou metodickou a praktickou pomoc 
ze strany vedení a zkušených kolegů výraznějšího pokroku v kvalitě vyučovacích hodin zatím 
nedosáhl. 
  
7.6 Organizační řád:  

Zpráva ČŠI:  
 „…chybí konkrétní rozdělení kompetencí a odpovědností v řízení kvality vzdělávání, které 
by umožňovalo kvalitnější realizaci ŠVP.“ 
Vyjádření ředitelky školy: 
 V oblasti řízení kvality vzdělávání nebylo konkrétní rozdělení kompetencí a odpovědnosti 
zpracováno. 
Opatření: 
 Byla provedena úprava organizačního řádu a zpracovány kompetence a odpovědnost 
jednotlivých vedoucích pracovníků školy v oblasti řízení kvality vzdělávání s účinností od 1.2.2008 
Zhodnocení výsledků funkce těchto opatření: 
 Stanovení odpovědnosti za kvalitnější realizaci ŠVP nezbavuje ředitelku školy konečné 
odpovědnosti. Z analýzy hospitační činnosti jasně vyplývá, že kvalita vzdělávání na druhém stupni 
má značné nedostatky. Nedostatek kvalifikovaných pedagogů všeobecně vzdělávacích předmětů 
je velkým problémem nejen naší školy, ale celého regionu. Na inzerci v studijních odděleních 
pedagogických fakult reagují začínající studenti, úřad práce kvalifikované pedagogy neeviduje, 
učitelé v důchodovém věku se většinou s principy školské reformy neztotožňují.  

Nedostatek kvalifikovaných pedagogů nelze řešit jen v rámci koncepčních záměrů školy, 
ale musí být řešen i v rámci koncepčních záměrů vyšších subjektů (obec, kraj, ministerstvo, vláda). 
Bez jejich podpory nemají ředitelé škol v regionech (kde je nedostatek kvalifikovaných pedagogů 
statisticky podložen) prakticky žádné účinné prostředky k řešení tohoto stavu. „Přetahování“ 
kvalifikovaných učitelů ze školy na školu nepovažuji za koncepční řešení situace a prostředky na 
nenárokové složky platu jsou velmi omezené. Jiné výhody, které by škola mohla novým 
zaměstnancům nabídnout, mohou nabídnout i školy ostatní.  

Přijatá opatření jsou účinná pouze částečně. Škola bude i nadále hledat kvalifikované 
pedagogy pro 2. stupeň.  
  



7.7 Vlastní hodnocení školy: 

Zpráva ČŠI:  
 „…u výsledků vzdělávání nejsou návrhy opatření konkrétně vymezeny“ 
 
Opatření: 
 Ředitelka projednala opatření v oblasti výsledků vzdělávání s pedagogickým sborem na 
pracovní poradě a upravené návrhy na opatření byly zapracovány do měsíčních plánů školy a do 
plánu evaluace na období 2007-2009.  
 Zhodnocení výsledků funkce těchto opatření: 
 viz. bod 2. 
 
7.8 Hodnocení žáků: 

Zpráva ČŠI:  
 „…pravidla pro hodnocení využívá jen minimum vyučujících (např. portfolia 1 vyučující, 
hodnocení a sebehodnocení žáků 2 vyučující), učitelé klasifikují tradičním způsobem, jiné formy 
hodnocení se objevují sporadicky. Podrobnou analýzu výsledků škola neprovádí a souhrnná 
opatření nepřijímá.“ 
Vyjádření ředitelky školy: 
 Přestože pravidla pro hodnocení (ČŠI: „… velmi dobře a podrobně jsou vymezeny podklady 
pro hodnocení a kritéria …“) byla všemi vyučujícími odsouhlasena, dlouholetý zavedený systém  
hodnocení většina učitelů nezměnila. Změna přístupu některých učitelů k ŠVP a kurikulární 
reformě není problémem pouze naší školy, ale celkově českého školství.  
Opatření: 
  Ředitelka školy na základě kontrolně i metodicky zaměřeného pohovoru (5.2. - 15.2.2008) 
s jednotlivými vyučujícími uložila vedoucím učitelkám 1. a 2. stupně v rámci mimořádných porad 
zpracovat jednotný systém podkladů pro finální klasifikaci, stanovila formu zápisů hodnocení do 
deníčků (1. a 2. třída) i žákovských knížek, stanovila formu zápisů do třídních knih i základní 
pravidla pro evidenci průběžného hodnocení. Plnění těchto nařízení bylo zahrnuto do měsíčního 
plánu kontrol (mimořádná hospitační činnost ředitelky zaměřená na tuto oblast v březnu a dubnu 
2008 včetně zhodnocení a nápravných opatření). 
 Hodnocení portfolií žáků za 1. pololetí proběhne v 1. a 6. třídách podle pokynů 
(stanovených v bodě 8.5.1) školního řádu do 31.3.2008. 
Zhodnocení výsledků funkce těchto opatření: 
 V oblasti hodnocení došlo k sjednocení a dodržování pravidel hodnocení je součástí 
kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců. V této oblasti došlo k výraznému zlepšení. Opatření 
hodnotím jako účinná.  
 
7.9 Práce s žáky s SVP: 
Zpráva ČŠI:  
 „…Vypracované individuální vzdělávací plány platné pro školní rok 2007/8 jsou z větší části 
formální. Některé plány nevycházejí z pedagogické diagnostiky žáků a z doporučení poradenských 
zařízení, která jsou ve výuce naplňována pouze částečně. Plány a výsledky podpory jednotlivých 
žáků nejsou vyhodnocovány. Činnost výchovného poradce, který je ve funkci druhým rokem, je 
nesystematická. Spolupráce školy s poradenskými pracovištěm probíhá pouze na začátku školního 
roku při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a v průběhu roku při zajišťování vyšetření žáků.“ 
Vyjádření ředitelky školy: 
 Ředitelka pověřila funkcí výchovného poradce vyučujícího, který jako jediný splňuje 
podmínky § 8, vyhlášky č. 317/2005 Sb. pro výkon specializované metodologické činnosti. Náplň 
práce výchovného poradce, jeho kompetence a odpovědnost byly podrobně zpracovány, k 
3.9.2007 (v návaznosti na kontrolní šetření provedená ve šk. roce 2006-7) upraveny a výchovným 
poradcem odsouhlaseny. 
Opatření: 

S okamžitou platností od 1.1.2008 byla provedena personální změna ve funkci výchovného 
poradce.  



Nová výchovná poradkyně byla pověřena plněním přijatých opatření (kontrola 
individuálních vzdělávacích plánů, jejich úprava a odstranění nedostatků, zpracování vzoru 
individuálního vzdělávacího plánu, od 1.2.2008 kontrola měsíčního vyhodnocení individuálního 
vzdělávacího plánu, konzultace se školskými poradenskými zařízeními i v průběhu školního roku).  
 
Zhodnocení výsledků funkce těchto opatření: 

Změna ve funkci výchovného poradce výrazně zvýšila systematičnost a kvalitu v této 
oblasti. Spolupráce s školskými poradenskými zařízeními probíhá v průběhu školního roku 
oboustranně.  

V této oblasti došlo k výraznému zlepšení a opatření hodnotím jako účinné. 
 
7.10 Úspěšnost žáků: 

Zpráva ČŠI:  
 „…na strategii pro podporu úspěšnosti žáků a monitorování příčin selhávání žáků se škola 
zatím připravuje.“ 
Vyjádření ředitelky školy: 
 V průběhu dubna - června 2008 bude ve spolupráci s PPP Žatec zpracován rámcový plán 
školy zaměřený na strategie pro podporu úspěšnosti žáků a monitorování příčin selhávání žáků. 
Zhodnocení výsledků funkce těchto opatření: 
 Ve spolupráci s školským poradenským zařízením jsme začali zpracovávat plán podpory 
úspěšnosti žáků a způsoby monitorování příčin selhávání žáků. Bohužel je metodická a odborná 
pomoc ze strany školského poradenského zařízení při volbě jednotlivých vhodných strategií  
časově omezena (velkého vytížení těchto zařízení) a škola navrhované strategie a metody 
s poradenským zařízením pouze konzultuje.  

Opatření a jeho funkčnost se bude projevovat teprve od školního roku 2008-2009.  
 
7.11 Závěr: 

Zpráva ČŠI:  
 „…Většina učitelů se s principy ŠVP neztotožňuje a výchovné a vzdělávací strategie v praxi 
neuplatňuje. Tomuto stavu napomáhá i nefunkční kontrolní systém včetně absence rozdělení 
kompetencí a odpovědnosti v řízení kvality vzdělávání. Ze strany vedení není věnována 
dostatečná péče začínajícím a nekvalifikovaným učitelům.“ 

„…při poskytování vzdělání v 1. a 6. ročnících není všemi učiteli postupováno v souladu se 
schváleným učebním dokumentem.“  
Vyjádření ředitelky školy:  
 ŠVP ZV - Škola pro všechny, škola pro život byl pod mým vedením ve funkci koordinátora 
ŠVP jednotlivými pedagogy pečlivě zpracován, přesto se během roční intenzivní práce někteří 
nedokázali s chystanými změnami zcela ztotožnit. Změnu učitele s letitými zažitými pedagogickými 
návyky nelze plně realizovat v průběhu 12 měsíců bez dostatečné podpory řídících orgánů 
školství.  
Opatření: 
 Souhrn jednotlivých opatření přijatých ve výše uvedených oblastech.  
Zhodnocení výsledků funkce těchto opatření: 
 Účinnost některých opatření lze posoudit již nyní, některá opatření se ale dají hodnotit až 
v delším časovém úseku.  
 Kontrolní systém je funkční, kompetence a odpovědnost písemně rozděleny. Od školního 
roku 2008 - 2009 bude systém upraven (snížení počtu tříd a zaměstnanců).  

Začínajícím a nekvalifikovaným pedagogům pomáhají v jejich práci uvádějící učitelé ve 
spolupráci s metodickými komisemi. Systém metodických pokynů je podle potřeby doplňován. Tuto 
péči s návaznou kontrolní a hospitační činností považuji za dostatečnou. 
 Uplatňování výchovně vzdělávacích strategií je jedním z hlavních metodických a 
kontrolních úkolů vedení školy v následujícím roce.  

Ztotožnění se s principy ŠVP je dlouhodobým úkolem a bude se projevovat postupně. 



8 Prevence rizik a školní úrazy    
 
8.1 Počet úrazů 
 

počet záznamů v knize úrazů Počet odeslaných záznamů o úrazech 

61 13 

 
8.2 Vyhodnocení úrazů  
 

místo úrazu počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 24 

V ostatních vyučovacích předmětech 2 

Výlety a exkurze 2 

Výuka plavání 0 

Přestávky ve škole 29 

Školní družina a klub 4 

 
Pokyn ředitelky školy zaznamenat každý úraz ihned do knihy úrazů (bez ohledu na jeho závažnost) 

se odráží především v počtu záznamů v knize úrazů. Počet záznamů vzrostl oproti školnímu roku 2006/2007 
o více než 50%. Pokud však porovnáme počet záznamů v knize úrazů s počtem odeslaných záznamů o 
úrazech, došlo k výraznému zlepšení. Ve školním roce 2006/2007 bylo z celkového počtu záznamů v knize 
úrazů téměř 50% odeslaných na pojistné plnění. V roce 2007/2008 to bylo již jen 22%. Celkově lze proto říci, 
že došlo k výraznému poklesu závažnějších a zvýšení bezpečného prostředí ve škole.  
 
8.3 Prevence rizik 
 

Poučení žáků o bezpečnosti při všech činnostech. Dbát na dodržování řádů učeben. Stále 
zdůrazňovat bezpečnost při výuce i mimo ni.  
 

 



9 Prevence sociálně patologických jevů 
 
 Minimální preventivní program školy byl vypracován vyučujícími, byl projednán a schválen 
pedagogickou radou. 
             Součástí prevence je budování otevřených, kamarádských vztahů uvnitř školy, vytvářet příznivé 
sociální klima. Cílem veškerých aktivit je vytváření dobré školní  
atmosféry a rozvoj pozitivních vztahů mezi dětmi ve škole. 
 Třídní učitelé v rámci organizačních pokynů na začátku školního roku probrali se žáky školní řád a 
ostatní vnitřní předpisy, kde se žáci dozvěděli i o problematice drog a sociálně patologických jevů. Při každé 
školní akci mimo budovu školy jsou žáci vždy znovu poučeni pedagogickými pracovníky o bezpečném 
chování. 
 Přestože jsme nejmenší školou v Žatci a snažíme se ze všech sil předcházet negativním jevům 
ohrožujícím mravní výchovu mládeže (např. motivace žáků jak nakládat s volným časem – organizace 
nejrůznějších zájmových kroužků), ani naše škola se letos některým negativním jevům neubránila. 
 
9.1 Realizace prevence sociálně – patologických jevů 
 Ve školním roce 2007/2008 byla v 1. patře školy instalována schránka důvěry a na webových 
stránkách školy linka důvěry. Schránka i linka jsou určeny pro ty žáky, kteří chtějí anonymně i neanonymně 
upozornit vedení školy na jakýkoliv problém (šikana, násilí, vandalství, drogy apod.) 
 V průběhu školního roku jsme věnovali náležitou pozornost otázkám prevence patologických jevů. 
Prevence se zaměřovala na všechny oblasti  - kouření, šikana, alkohol, kriminalita, záškoláctví, rasismus. 
Otázky primární prevence byly vhodně zařazovány do výuky jednotlivých předmětů a učitelé využívali 
vhodných forem práce s dětmi. Např. na 1. stupni učitelé v nejrůznějších předmětech (při čtení, v prvouce, 
přírodovědě, ale i v matematice a v jednotlivých výchovách) působí na děti formou rozhovorů, vyprávění, 
dramatizace, především v oblasti chování, šikany a vzájemných vztahů (žák – spolužák, žák – rodič, žák – 
učitel/vychovatel). 
 Na 2. stupni se těmto úkolům věnují nejvíce učitelé občanské a rodinné výchovy, V těchto hodinách 
se žáci učili řešit problémové a konfliktní situace a odmítat násilí slovní a fyzické zároveň je však tato 
problematika zmiňována i ve výuce ostatních předmětů (zeměpis, tělesná výchova apod.). 
             V únoru připravilo občanské sdružení Harmonia Mundi pro žáky 1. i 2. stupně preventivně výchovný 
motivační pořad „Sezame, otevři se“, do kterého děti aktivně vstupovaly a zasahovaly. S pracovníky K-centra 
proběhla beseda o vlivu drog na člověka, ale především o důsledcích jejich užívání. V devátých ročnících se 
uskutečnil  projektový den s Policií ČR  - Prevence trestných činů následně po besedě o trestní 
odpovědnosti mladistvých. se speciální pedagožkou z vězeňské služby. 
V rámci malých projektů se žáci seznámili s problematikou hazardních her a nebezpečného vlivu různých 
sekt.  

V oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu byl realizován projekt zaměřený na zneužívání 
anabolických steroidů ve sportu a jejich vlivu na lidské zdraví. Proběhl také seminář pro žáky 2. stupně 
„První pomoc“, kde si žáci nejen vyslechli odborný výklad, ale měli možnost vše v praxi vyzkoušet. 

Ve spolupráci se ZŠ Jirkov v měsíci březnu vyvrcholil na naší škole projekt „Po krůčcích k toleranci“, 
který byl zaměřen na ohleduplnost, toleranci k menšinám a vzájemnou snášenlivost.  
             Na konci školního roku se žáci 1. stupně účastnili akce, kterou připravila Městská policie Žatec ve 
spolupráci s Policií ČR, hasiči, záchranáři a armádou ČR, zaměřené na integrovaný záchranný systém. 
            Dětem jsou předávány informace o možnostech, kde mohou v případě problémů hledat pomoc pro 
sebe či pro své kamarády. Dětem jsou připomínána telefonní čísla či adresy organizací zabývajících se 
podobnou problematikou – linky důvěry, různé poradny, pracovníci obce (streetworkové) apod. Na začátku 
školního roku byla na naší škole instalována bezplatná telefonní stanice, odkud mohou děti v případě 
potřeby volat. 
              Přestože pedagogové posilují u žáků jejich seberealizaci, sebekázeň, kladné vlastnosti a 
sebevědomí, kladou důraz především na důležitost vztahů v rodině, kolektivu, důvěru k rodičům i učitelům, 
chování žáků v šestých ročnících je velmi problematické. Na základě naší žádosti proběhl monitoring VI. tříd 
(SORAD a doplňková metoda DIS BŽ)speciálním pracovníkem PPP. Výsledky tohoto šetření pomohou určit 
nejvhodnější způsob práce s třídními kolektivy, jak posilovat pozitivní životní hodnoty a postoje. 
              Na škole pracuje školní parlament, který také spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem 
prevence. Zástupci jednotlivých tříd se pravidelně scházejí a na schůzkách prezentují zájmy, nápady, ale i 
kritické připomínky. 



9.2 Informovanost rodičů 
 Rodiče jsou třídními učiteli vždy na prvních třídních schůzkách v polovině listopadu informováni 
hlavně o problematice drog, záškoláctví, kontrole absencí dítěte ve škole, šikaně a vydírání. Jsou 
upozorněni na nutnost sledování volného času svého dítěte (vědět s kým se dítě přátelí, kde tráví volný čas, 
připomínáme nebezpečí party apod), a nabízíme možnosti využívání volného času dětí v zájmových 
kroužcích školy, sportovních i jiných oddílech, domech dětí, ZUŠ apod. 

Při závažných situacích (odhalení distribuce drog na škole) informuje vedení školy všechny rodiče 
nejen o výskytu daného jevu, ale i o možnostech prevence a přijatých opatřeních. V případě nutnosti jsou 
svolávány mimořádné schůzky. 
 
9.3 Metody práce v oblasti  
 Při realizaci prevence učitelé využívali kromě klasických forem – slovo, papír, tabule, křída, vhodné 
videokazety, knihy, brožury, letáky, programy či informace na Internetu. 
             Využívali skupinové práce, práce ve dvojicích se stanovením pravidel, samostatné práce 
k vyhledávání informací v tisku, encyklopediích – při práci na projektech 
 Dále na 1. stupni formou dramatizace, her vedli děti ke komunikaci, vytváření sociálních dovedností 
(jak se chovat k cizím lidem). Při vycházkách seznamovali děti s rizikovými místy v okolí školy (injekční 
stříkačky apod.). Navštěvovali také kulturní, divadelní a filmová představení. 
             Na 2. stupni projektovým vyučováním umožnili blíže se seznámit s děním kolem sebe, rozvíjet 
spolupráci mezi sebou samými, vhodné dramatizace umožňují výcvik sociálně psychologických dovedností -  
řešení problémových rizikových situací apod., besedy, praktická cvičení. 
 
9.4 Nejčastěji řešené problémy ve škole 

 Nejčastěji řešíme nevhodné chování žáků: hrubost = napadání spolužáků × nevhodné slovní 
napadání (i mimo školu), ohrožování spolužáků, krádeže ve škole (např. mobilní telefony), podvody žáků 
(přepisování známek v žákovské knížce apod.), náznaky šikany, záškoláctví – problematiku začal 
jednoznačně řešit Metodický pokyn. Objevily se i případy vandalství. Bohužel jsme již museli řešit problém 
distribuce drog. 
 
9.5 Tematické celky věnované prevenci sociálně patologických jevů 
  
9.5.1 1.stupeň  
(na 1. stupni odpovídá pořadí témat většinou také časovému zařazení ve školním roce) 
 
1. ročník –  u lékaře, péče o zdraví, výživa, lidské tělo 
  
2. ročník –  péče o zdraví – hygiena, užívání léků v nemoci 
 využití volného času 
 léčivé rostliny – poznávání, jejich užitečnost či škodlivost 
 lidé kolem nás – známí a cizí (od neznámých nic neberu, nikam s nimi nechodím) 
 integrovaný záchranný systém (policie, záchranná služba, hasiči – jak nám mohou  
                   pomoci), kdo jiný mi může pomoci – rodiče, učitel, linky důvěry + tel. čísla 
 
3. ročník –  město a vesnice – z hlediska kriminality, vandalství, drogy 
 obyvatelé obce – známí a neznámí lidé 
 práce lidí – zaměstnanost a nezaměstnanost, škola a záškoláctví 
 odpočinek a zábava – sport, záliby, alkohol, drogy, dětské „party“ 
 život v dávných dobách 
 věci a látky – neochutnávat neznámé látky, rostliny a plody 
 
4. ročník –  český jazyk – dramatizace problémových situací 
 přírodověda – šíření drogově závislých látek 
 čtení – ukázky z knih této tématiky 
 přírodověda – lidské tělo: možné následky, péče o zdraví, péče o své tělo 
 
5. ročník – český jazyk a čtení – podle probíraného učiva (vypravování, rozbory) 
 vlastivěda – člověk a prostředí, státy východní Evropy 
 tělesná výchova – význam aktivního pohybu 
 



9.5.2 2.stupeň 
 Na 2. stupni ZŠ se jednotlivá témata v jednotlivých ročnících opakují. Kromě již uvedených besed, 
zajišťované pracovnicemi pedagogicko-psychologické poradny, jsou to zejména tyto tematické celky a 
okruhy: 
 
Český jazyk a cizí jazyky 
- četba, vypravování a rozbory různých textů, článků a brožur 
- slohové práce na téma drogy 
- můj denní program, můj volný čas 
 
Občanská a rodinná výchova 
- listina základních práv a svobod, práva dětí 
- domov a rodina, lidská setkání, lidská společenství, sociální vztahy, party 
- nebezpečí v mém životě 
- sebepoznávání, sebevýchova, charakter lidí 
- hledáme svůj svět 
- závislost na drogách, jak se léčit 
- šikana,  záškoláctví,  patologické hráčství,  trestní činnost,  ochranná a ústavní  výchova, 
 vazba a výkon trestu 
 
Přírodopis 
- rostliny a drogy, tabák, škodlivost kouření pro organismus, riziko nádorových nemocí 
- biologie člověka, orgánové soustavy (trávící, řídící), poškození CNS – vliv a užívání  omamných 
a psychotropních látek 
- léky, drogy a jejich vliv na zdraví člověka 
- hygiena duševní činnosti, odpočinek a můj volný čas 
- nitroděložní vývoj jedince, těhotenství a vliv léků, alkoholu a drog 
- péče o zdraví, osobní hygiena 
- životní prostředí člověka, chráníme přírodu i sebe 
- podmínky života na Zemi 
 
Výtvarná výchova 
- obrázky s tématikou – drogy a jeho nebezpečí 
- různé dekorativní práce 
 
Hudební výchova 
- dopad drog na hvězdy světové hudby (Kurt Cobain, Jimi Hendrix,…) 
 
Tělesná výchova 
- osobní hygiena, ochrana zdraví, zdravotní prevence, zdravý životní styl 
- sportovní zájmová činnost, pohybové činnosti a zdraví 
- moje místo v kolektivu, přátelství a kamarádi 
- překonávání problémů a zábran, umění odmítnout 
- doping a jeho následky (i ve vrcholovém sportu) 
 
Chemie 
- bezpečné zacházení s chemickými látkami 
- ochrana před návykovými látkami 
- drogy, jejich rozdělení, vliv na organizmus, nebezpečí zneužívání 
- beseda na téma drogy 
 
 
  



10 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 

Prostředí, prostory a vybavení školy komentář 

Budovy, učebny, herny a další místnosti a 
jejich estetická úroveň 

Škola se nachází v historické budově. Problém 
s nedostatkem prostoru pro učebny, kabinety, 
sklady, herny apod. se snažíme řešit úpravou 
stávajících prostor a jejich rekonstrukcí. Estetickou 
úroveň zlepšujeme výzdobou žákovskými pracemi. 

Členění a využívání prostoru ve školách 
s více součástmi 

Ve druhém patře budovy jsou umístěny třídy 2. 
stupně, PC učebna a sborovna. V prvním patře 
jsou třídy 1. stupně, interaktivní učebna pro 2. 
stupeň s knihovnou 2. stupně a kanceláře školy 
(ŘŠ, ZŘŠ, administrativní pracovnice). V přízemí 
školy jsou 2 třídy 1. stupně, kuchyňka, PC učebna 
1. stupně, interaktivní učebna pro 1. stupeň 
s knihovnou 1. stupně a dvě oddělení školní 
družiny. V suterénu školy jsou šatny, sklady na uhlí 
nově upravené na sklady školního nábytku a 
učebnic a školní dílna pro výuku technických prací. 
Za budovou školy je budova tělocvičny, která není 
se školou propojena. 
Využívání učeben a tělocvičny se řídí rozvrhem 
učebny. V učebnách s interaktivními tabulemi je 
jejich využívání čtvrtletně vyhodnocováno. 
Interaktivní učebna pro 1. stupeň slouží zároveň 
jako druhé oddělení školní družiny.  

Odborné pracovny, knihovny, studovny, 
multimediální učebny 

Ve škole jsou dvě učebny s interaktivní tabulí, dvě 
PC učebny (bohužel parametry počítačů začínají 
být pro výukové programy nevyhovující a také roste 
jejich poruchovost, přičemž některé závady není 
ekonomické odstraňovat). Z důvodu vyššího počtu 
žáků ve třídách bude učebna s IT pro žáky 2. 
stupně přemístěna do 2. patra. 

Odpočinkový areál, zahrady, hřiště 

Skleník orientovaný do školního dvora je propojen 
se suterénem školy. Za školou je sportovní hřiště 
s umělým povrchem, školní dvůr, budova tělocvičny 
a školní pozemky pro výuku pěstitelských prací. 
Hřiště je využíváno i při odpoledních činnostech 
školní družiny. Školní pozemek je třeba lépe 
využívat. Je nutná úprava zeleně v okolí školy, 
především je třeba dokončit obnovu trávníku na 
školním dvoře.  

Koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací 
studia, akustické a případné další fyzikální 
vlastnosti prostorů používaných pro výuku 

Vlastnosti učeben jsou dány stavebními 
dispozicemi historické stavby školy. V budoucnu 
plánuje škola ozvučení tělocvičny (v rámci celkové 
rekonstrukce). 



 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
stavebnicemi, hudebními nástroji, 
sportovním nářadím apod. 

Škola je vybavena učebními pomůckami průměrně. 
Z některých kabinetů jsou postupně vyřazovány 
zastaralé, poškozené, nebo nevyužitelné pomůcky 
- změna vzdělávacích programů. Finanční 
prostředky na nákup učebnic a pomůcek jsou 
nedostatečné a pro rok 2008 jsou dokonce sníženy 
oproti roku 2007 o více než 30%. Škola se snaží 
získávat finanční prostředky na nákup učebnic a 
pomůcek z jiných zdrojů – sponzorské dary. 

Vybavení žáků učebnicemi, učebními texty 

Všichni žáci jsou vybaveni učebnicemi, popřípadě 
pracovními sešity. Po dohodě s rodiči si některé 
pracovní sešity kupují žáci sami. Vzhledem 
k zavedení ŠVP ZV – Škola moderní komunikace 
je třeba fond učebnic doplnit a obnovit. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Je třeba zlepšit vybavení školy výpočetní a digitální 
technikou. Dle potřeb a možností obnovujeme 
vybavení kabinetů a učeben. 

Dostupnost pomůcek, techniky, informačních 
zdrojů a studijního materiálu 

Dostupnost pomůcek a techniky je standardní. 
Vyučující mají k dispozici 3x PC, 4x Notebook, 2 
kopírky, tiskárny (černobílá i barevná), laminátor, 
digitální fotoaparát, digitální kameru, zpětný 
projektor, meotary, vizualizér, 2 IT tabule. Správci 
kabinetů mají seznamy pomůcek, které jsou všem 
vyučujícím k dispozici. O výpůjčkách z kabinetů 
vedou správci evidenci. Všichni vyučující mají 
přístup k internetu. Škola má žákovskou i 
učitelskou knihovnu.  

 



11 Základní údaje o hospodaření školy 
 
 Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční 
zpráva školy.   
 
11.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu  
 

Ukazatele stanovené krajským 
úřadem 

Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po úpravách) 

Stav k 31. 12. 

Z
á
v
a
z
n

é
 

u
k
a
z
a
te

le
 

Přímé NIV celkem 9 622 690 9 275 030 

z toho 
- Platy 6 724 470 6 724 470 

- OON 85 000 85 000 

Limit počtu 
zaměstnanců 

28,76 27,12 

O
ri

e
n

ta
č
n

í 

u
k
a
z
a
te

le
 

Odvody 2 383 310 2 378 051 

FKSP 134 470 134 470 

ONIV 295 440 300 699 

Prostředky poskytnuté a 
stanovené zřizovatelem 

Stanoveno rozpočtem           
(konečný stav po úpravách) 

Stav k 31. 12. 

Z
á
v
a
z
n

é
 

u
k
a
z
a
te

le
 

Příspěvek NIV 0 0  

Příspěvek na investice 0 0  

Příjmy  0 0  

 

11.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 
 

Prostředky Stav k 1.1. Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy     

   Fond odměn  0  0 

   Fond rezervní 302 346,77  365 109,56  

   Fond investiční 461 196,04  161 960,34  

Účelové prostředky kapitoly MŠMT  0  38 000 

Prostředky na SIPVZ 0 18 500 

Další zdroje - finanční sponzorské 
dary 

 0  39 000 

 
 
 
 
 
 
 



11.3 Rekapitulace čerpání přímých NIV  
 

Účelový znak Ukazatel  
Poskytnuto 

k 31. 12. 
Použito               
k 31. 12. 

Vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 9 622 690 9 622 690 0 

z toho 
  
  

- Platy 6 724 470 6 724 470 0 

- OON 85 000 85 000 0 

- Ostatní 
(pojistné + 
FKSP + ONIV) 

2 813 220 2 813 220 0 

33346 
Neinvestiční dotace - 
kompenzační pomůcky 

38 000 38 000 
0 
 

33245 Státní informační politika 18 500 18 500 0 

- 
Neinvestiční dotace 
celkem 

56 500 56 500 0 

 
11.4 Ukazatele nákladovosti  
 
11.4.1 Počet výkonů  
 

Součást školy Počet výkonů ve školním roce Přepočtený 
počet výkonů k 30.9.2006 k 30.9.2007 

1 2 3 4 

Základní škola 296 289 291 

Školní družina 45 44 44 
 
Poznámka: Sloupec 4   =  4 * sloupec 2 + 8 * sloupec 3 
                  12   
 
11.4.2 Ukazatele nákladovosti – ZŠ 
   

Ukazatel - ZŠ Řádek číslo 
Skutečné 
náklady k 
31.12.2007 

Jednotka 

Přímé NIV celkem 1 9 182 620 Kč 

z toho: 

mzdové prostředky 2 6 403 004 Kč 

v tom: 

na pedagogické 
pracovníky 

2a 5 784 741 Kč 

na 
nepedagogické 
pracovníky 

2b 618 263 Kč 

ONIV celkem 3 336 909 Kč 

z toho: 

na učebnice, 
učební 
pomůcky a 
školní potřeby 

3a 188 789 Kč 

  na DVPP 3b 28 824 Kč 

  Skutečné výdaje na jednotku výkonu 



Přepočtený počet jednotek 4 291 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 31 555 Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 22 003 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 1 158 Kč/osoba 

Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní 
potřeby na jednotku výkonu 

ř.3a/ř.4 649 Kč/osoba 

Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 99 Kč/osoba 

  Skutečné náklady na zaměstnance 

Přepočtený počet zaměstnanců 5 25,708 osoba 

v tom: 

pedagogičtí pracovníci 5a 20,958 osoba 

nepedagogičtí pracovníci 5b 4,75 osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř.5 249 066,59 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na pedagogického 
pracovníka 

ř.2a/ř.5a 276 015,88 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na nepedagogického 
pracovníka 

ř.2b/ř.5b 130 160,63 Kč/osoba 

 
11.4.3  Ukazatele nákladovosti – ŠD 

Ukazatel - ŠD Řádek číslo 
Skutečné 
náklady k 
31.12.2007 

Jednotka 

Přímé NIV celkem 1 440 070 Kč 

z toho: 

mzdové prostředky 2 321 466 Kč 

v tom: 

na pedagogické 
pracovníky 

2a 321 466 Kč 

na 
nepedagogické 
pracovníky 

2b 0,00 Kč 

ONIV celkem 3 1 790 Kč 

z toho: 
na učebnice, 
učební pomůcky 
a školní potřeby 

3a 870 Kč 

  na DVPP 3b 920 Kč 

  Skutečné výdaje na jednotku výkonu 

Přepočtený počet jednotek 4 44 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 10 002 Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 7 306 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 40,68 Kč/osoba 



Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní 
potřeby na jednotku výkonu 

ř.3a/ř.4 19,77 Kč/osoba 

Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 20,90 Kč/osoba 

  Skutečné náklady na zaměstnance 

Přepočtený počet zaměstnanců 5 1,412 osoba 

v tom: 
pedagogičtí pracovníci 5a 1,412 osoba 

nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř.5 227 667,13 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 227 667,13 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na nepedagogického 
pracovníka 

ř.2b/ř.5b 0,00 Kč/osoba 

 
11.5 Upravený hospodářský výsledek 
 

Ukazatel Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 61 093,32 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 32 642,50 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2006…. (před zdaněním) 93 735,82 

Předpokládané zdanění  0 

Celkem po zdanění  

Dodatečné odvody a vratky  0 

Úhrada ztráty z minulých let  0 

Další položky upravující hospodářský výsledek  0 

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 93 735,82 

 
11.6 Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
 

Ukazatel Stav k 31.12.2006 Návrh na rozdělení 

Ztráta z minulých let    0 

Rezervní fond  93 735,82 

Fond odměn    0 

Odvod do rozpočtu zřizovatele   0 

Celkem 93 735,82 

 

 
 
 


