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1 Charakteristika školy

1.1 Údaje o škole
Základní škola Přeštice
334 01 Přeštice,  Na Jordáně 1146,  okr. Plzeň-jih
příspěvková organizace
tel.: 377981920-24, fax: 377981918, sekretar@zsprestice.cz, www.zsprestice.cz

1.2 ředitel:
 Mgr. Karel Naxera

1.3 Poslední zařazení do sítě škol:
č.j. 147/1999 - Rozhodnutí ze dne  23.3.1999 s účinností od 1.3.1999

1.4 Seznam odloučených pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě)
Adresa

Hlavní budova, ředitelství 334 01 Přeštice, Na Jordáně 1146
Odloučené pracoviště 334 01 Přeštice, Husova 399
                                        334 01 Přeštice, Husova 465

334 01 Přeštice, Rebcova 386

1.5 Vzdělávací program škol
Název vzdělávacího programu Č.j.

Základní škola 16847/96-2

1.6 Typ školy
úplná (spojené ročníky v jedné třídě: ne ano – které:   )

1.7  Součásti školy
(dle Rozhodnutí do sítě škol) – nehodící se škrtněte

základní škola ne ano 
speciální škola ne ano – jaká: 
mateřská škola ne ano
jen školní družina ne ano
jen školní klub ne ano
školní družina a školní klub ne ano
školní jídelna ne ano
školní výdejna ne ano
jiné: ne ano – jaké

Součást Počet tříd, oddělení Počet žáků Kapacita školy, zařízení
ZŠ 40 1017 40 tříd, 1200 žáků
Speciální škola ------- ------- -------
MŠ ------- ------- -------
ZUŠ ------- ------- -------
SJŠ ------- ------- -------
ŠD, ŠK 3 71 3 oddělení, 84 dětí
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1.8 Specializované a speciální třídy

Počet tříd Počet 
zařazených žáků

Poznámka

Vyrovnávací třída -------  -------------------------------------------
Přípravná třída -------  ------------------------------------------
Speciální třída ------- Dle výkazu V3a-01
Specializovaná třída ------- Dle výkazu V3a-01
Specializovaná třída
(není vyplněn V3a-01) – 
pro děti s SPU

------- Oddělená výuka v předmětech:

S rozšířenou výukou ------- Jaký předmět:
S rozšířenou výukou Tv ------- Dle výkazu V26-01

1.9 Integrace postižených dětí
Vady Počet žáků

Mentálně postižení -------
Sluchově postižení -------
Zrakově postižení 1
S vadami řeči -------
Tělesně postižení -------
S více vadami -------
S vývoj.poruchou učení a chování 1
Celkem 2

2 Údaje o pracovnících školy

Počet všech pracovníků školy
(fyzický stav/přepočtený stav) *

Z toho
pedagogických * ostatních *

82/80,9 55/53,9 27/27

Počet kvalifikovaných ped. pracovníků:    54
Počet absolventů PF, kteří nastoupili na školu:  0
Počet pracovníků v důchodovém věku:  2

Aprobovanost výuky: počet vyučovacích hodin celkem: 1158       ve šk.r.01/02
z toho počet neaprob.vyuč.hodin: 130
které předměty: Aj, Nj, Vv, Rv, Ov, Z, D, Př, Inf
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3 Výsledky výchovy a vzdělávání
Prospěch žáků:

Počet žáků 
celkem

Prospělo s vyznamenáním 
(s pochvalou)

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky

Hodnoceno 
slovně

1016 128 768 20 29 2

Snížený stupeň z chování:   23
- z toho 2.stupeň 14
- z toho 3.stupeň 9

Docházka žáků:
Zameškané hodiny celkem za celý školní rok 67584
- z toho neomluvené 627

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:  0
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:  0
Počet žáků osvobozených z výuky předmětu:  Tv - 20
Počet rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky:  23
Počet rozhodnutí o dodatečném odložení povinné školní docházky: 0

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

Z toho přijatých na
gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné

137 9 74 39 15

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 5
Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 5

Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2001/002
Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah

(počet hodin/týden)
0 0

4 Nadstandardní aktivity

4.1 Zájmová činnost organizovaná školou
Počet zájmových útvarů organizovaných školou:  15

- kroužek anglického jazyka   - tři skupiny
- kroužek německého jazyka   - pět skupin
- dramatický kroužek
- keramický kroužek
- cvičení při hudbě
- zdravotnický kroužek
- historický kroužek
- pěvecký kroužek
- flétničky
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4.2 Účast v soutěžích
Soutěž Počet soutěží Počet 

zúčastněných žáků
Umístění

1.místo 2.místo 3.místo
mezinárodní 0 0 0 0 0
republiková 3 16 0 1 1
regionální 7 44 2 1 2
okresní 24 262 12 17 6
podrobnosti viz  www.zsprestice.cz
 

4.3 Mimoškolní činnost

 školní akademie – dvě představení pro veřejnost - více než 100 účinkujících
 divadelní představení dramatického kroužku 1. stupně ZŠ „Zázračný pytel“
 koncerty pro veřejnost pěveckých sborů SKALKA,  SKALÁČEK a PŘEŠTICKÉ 

FLÉTNIČKY
  výstava výtvarných prací žáků
 návštěva divadelních představení DJKT v Plzni žáky 2. stupně ZŠ
 počítačové kurzy pro veřejnost
 umožnění tréninkových a herních činností v prostorách školního sportovního areálu 

oddílům TJ Přeštice i jiným sportovním subjektům
 setkání bývalých žáků školy spojené s prohlídkou školní budovy         6 x
 setkání přeštických důchodců v prostorách školy
 práce Rady dětí na 1.stupni ZŠ
 činnost Žákovského parlamentu na 2. stupni ZŠ
 olympiády a soutěže (včetně vlastních školních) 
 spoluúčast při organizaci setkání bývalých pracovníků ve školství okresu Plzeň-jih 

v KZ Přeštice
 uspořádání 3. ročníku Podzimních lehkoatletických závodů pro okolní školy s účastí 

40 sportovců z partnerské školy v Nittenau v SRN
 dopravní hřiště pro žáky 4. a 5.  tříd
 týdenní soustředění mladých matematických talentů organizované ZČU a JČMF – 

účast osmi  žáků 6. až 8. ročníku
 práce metodického sdružení a předmětových komisí
 inovace metod a forem vyučování zařazením projektového vyučování 

ve všech ročnících 1.stupně ZŠ
 soustavná prezentace školní práce v místním tisku, zveřejnění úspěchů školy i v tisku 

regionálním
 metodická spolupráce s učiteli spádových málotřídních škol
 neomezený přístup všech pedagogických pracovníků na  internet
 pravidelná aktualizace WWW stránek školy
 účast žáků 5., 7 a 9. ročníku v testech KALIBRO
 vytváření doplňkových učebních pomůcek učiteli (nahrávání video a audio pořadů 

učiteli pro potřeby výuky, metodické materiály včetně srovnávacích prověrek i pro 
spádové málotřídní školy)

 kurz dopravní výchovy, účast v okresní soutěži
 den otevřených dveří na 1. i 2. stupni ZŠ
 „Rozloučení s rokem 2001“ pro všechny zaměstnance školy a učitele a důchodce 

s programem pěveckých sborů Skalka a Skaláček
 kurzy lyžařského výcviku – 3 běhy
 kurzy plavání pro 1.stupeň ZŠ 
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 účast na uspořádání a zdárném průběhu Poháru Českého rozhlasu v areálu ZŠ Přeštice
 výstavka ukázek výzdoby bytu, šitých hraček, keramických výrobků, výrobků 

z technické výchovy
 uspořádání okresního podzimního a velikonočního turnaje učitelských kolektivů 

v odbíjené 
 pravidelná vystoupení nastudovaná členy historického kroužku
 školní výstavka přírodnin
 organizace sběru léčivých bylin
 péče o zeleň ve škole i ve městě – pomník K.H.Máchy

                                                                   
Exkurze, besedy a kulturní akce:

1. stupeň ZŠ
 Městská knihovna – beseda o knihách
 Městská knihovna – práce s encyklopediemi 
 Městská knihovna - soutěž
 Policie ČR – jízdní kolo, jízda na kole
 DDM Přeštice – den otevřených dveří
 Dům historie Přešticka – návštěva několika výstav  
 Truhlárna Přeštice
 DDM Přeštice – keramická dílna
 Městský úřad Přeštice
 zahradnictví
 návštěva představení v divadle ALFA v Plzni
 cyklus kulturních akcí pro všechny ročníky v KZ Přeštice 

2. stupeň ZŠ
 nebezpečnost drog a následky jejich užívání (p. Karel Průcha)
 celodenní zaměstnání žáků 7. ročníku s pracovníky protidrogového centra v Plzni
 zákulisí a provoz DKJT v Plzni
 Praha: Vyšehrad Valdštejnský palác, Národní muzeum, Národní technické muzeum, 

Národní divadlo, Karolinum, Stavovské divadlo, Židovský hřbitov
 účast na přelíčení u Krajského soudu v Plzni
 Dům historie Přešticka – návštěva několika výstav  
 Terezín a Lidice
 Chlumčanské keramické závody
 Jaderná elektrárna Temelín
 IPC ZČE v Plzni
 zeměpisné vycházky v okolí Přeštic
 čistírna odpadních vod v Přešticích
 kořenová čistička ve Spáleném Poříčí
 třídírna komunálního odpadu
 ZOO Plzeň
 Botanická zahrada Plzeň a arboretum
 ZOO Praha
 Fit centrum a solárium v Přešticích
 Kosmetický salon v Přešticích
 Mateřská škola v Přešticích
 výpůjční protokol Městské knihovny v Přešticích
 cyklus kulturních akcí pro všechny ročníky 2. stupně ZŠ v KZ Přeštice
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4.4 Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení, mezinárodní styky, 
projekty EU atd.)

 Rada rodičů při ZŠ Přeštice
 Tělovýchovná jednota Přeštice
 Sokol Přeštice
 Kulturní zařízení Přeštice
 Městská knihovna Přeštice
 Základní umělecká škola Přeštice
 Dům dětí a mládeže Přeštice
 Pedagogicko psychologická poradna Plzeň-jih
 Úřad práce Plzeň – jih  - volba povolání
 Hlávkova nadace
 Kontakty s partnerskou školou v Nittenau v SRN 

- vzájemné kontakty žáků naší školy se žáky školy v Nittenau (dopisování, e-mailová 
pošta)
- aktivní účast německých dětí na školní akademii, na sportovní soutěži  a při 
„společném malování“
- společný výlet našich „malých němčinářů“ a německých dětí 
- účast učitelek německého jazyka na konverzačním kurzu v Nittenau
- návštěva německých pedagogů v Přešticích s kulturním programem připraveným naší 
školou

 účast v projektu Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“
- podpora děvčátka z Ugandy

 zájezd vybraných žáků 9. ročníku do Velké Británie (rozvoj konverzačních 
schopností)

V Přešticích 26. září 2002

Mgr. Karel Naxera
ředitel školy
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