
o činnosti Základní školy  Přeštice

ve školním roce 2004/2005

1



1. Charakteristika školy

Název školy: Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih
úplná adresa: 334 01 Přeštice,  Na Jordáně 1146
právní forma: příspěvková organizace
telefonní spojení: tel.: 377981920-24
faxové spojení: 377981918
e-mailové spojení: sekretar@zsprestice.cz
IZO ředitelství: 6000700492
IČO: 491 81 891
ředitel školy:  Mgr. Karel Naxera

Název a adresa zřizovatele:
Město Přeštice, Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přeštice
Školská rada 
- dosud nebyla ustanovena
Poslední zařazení do sítě škol :
č.j. 31 451/03-21 ze dne 5.2.2004 s účinností od 1.9.2004

2. Vzdělávací program školy

Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku
Základní škola 16847/96-2 1. – 9.

---- ----

3. Údaje o pracovnících školy 

3.1. Přehled o zaměstnancích školy
Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.) Počet pedagogických pracovníků *

03/04 04/05 03/04 04/05
83 / 79,2 81 / 78,7 56 / 52,2 54 / 51,7

* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav

3.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsané pedagogické vzdělání.

3.3.Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2004/2005
Počet pedagogických pracovníků

přepočtený stav.
Průměrná délka 

pedagogické praxe
Průměrný věk

51,7 23 45,5

3.4. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Aprobovanost výuky % V kterých předmětech

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 100  -------------------------------
- z toho počet neaprob. hodin 13,2 Nj, Aj, Rv, Vv,  Př, Inf, Z
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4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy

4.1.Zápis do 1. ročníku
Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD počet dětí, které 

nastoupily 1.9.05
počet tříd

navržen skutečnost
108 20 20 85 4

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a o výsledku přijímacího řízení na 
střední školy

5.1.Prospěch žáků (stav k 31. 8. 2005)
Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo

985 190 781 14
Počet žáků, kteří jsou hodnoceni slovně: 4
Počet žáků, kteří konali opravné zkoušky:19
Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona:1
Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle § 41 školského zákona:0

5.2.Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ
Žáci, kteří přešli do SŠ celkem počet žáků    126
Z toho z 5. ročníku 8 – víceletá gymnázia

ze 7. ročníku 0

5.3.Výsledky přijímacího řízení na střední školy žáků 9. tříd

gymnázia 12
obchodní akademie 11
střední zemědělské školy 8
střední zdravotnické školy 7
střední průmyslové školy 15
střední odborná učiliště s maturitou 22
střední odborná učiliště 36

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí 48
Celkový počet účastníků 115
Vzdělávací instituce Pedagogické centrum Plzeň, Zpč. 

univerzita Plzeň, Karlova univerzita 
Praha, Státní jazyková škola Plzeň, 
Kulturní zařízení Přeštice, Základní škola 
Přeštice (SIPVZ)
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

aktivity počet počet účastníků
akce pro veřejnost 12 1808
akce pro školy 13 1458
akce pro žáky 81 10858

Seznam akcí naleznete v příloze této zprávy.

8. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

V tomto školním roce neprováděla ČŠI na naší škole žádnou inspekční činnost.

9. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)

9.1. Příjmy (kalendářní rok 2004)
Hlavní 
činnost

Doplňková 
činnost

CELKEM

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu

23272 --- 23272

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele

---

dotace na provozní výdaje 5831 5831
příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele 51 51
poplatky od rodičů – školné 62 62
příjmy z doplňkové  činnosti 220 220
ostatní příjmy  (Hlávkova nadace) 100 100
celkem 29265 271 29536

9.2. Výdaje (kalendářní rok 2004)
Hlavní 

činnost  
Doplňková 

činnost
CELKEM

Investiční
Neinvestiční 29345 72 29417
z toho: --- --- ---
- přímé náklady
    na platy pracovníků 16452 69 16521
    ostatní osobní náklady 76 76
    zákonné odvody + FKSP 6052 3 6055
    náklady na DVPP 51 51
    náklady na učební pomůcky 553 553
    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) 87 87

- provozní náklady
spotřeba materiálu 1801 1801
energie 2391 2391
opravy a údržba 715 715
ostatní služby 1167 1167
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10. Závěr

Školní rok 2004/05 ve školní vzdělávací práci navázal na dobrou úroveň výchovné práce 
naší školy a současně byl přípravou na školskou reformu, která bude odstartována ve školním 
roce 2007/08, počínaje prvním ročníkem 1. stupně a 6. ročníkem 2. stupně ZŠ.

V této  souvislosti  směřovaly  snahy  vedení  školy  k tomu,  aby  někteří  jednotlivci 
v řadách našich učitelů  postupně odstraňovali  zažité  přístupy,  které  nepodněcují  tvořivost, 
samostatnost a i iniciativu žáků, aby namísto předávání hotových poznatků kladli větší důraz 
na vzájemnou spolupráci žáků i spolupráci učitele se žáky a na aktivní projev žáků.

Naše škola se snažila i v loňském školním roce vyrovnávat s některými negativy, které 
jsou,  jak vypovídá výroční zpráva ČŠI,  obecnými jevy ve všech základních školách,  jako 
třeba nízká aktivita žáků 2. stupně ZŠ, nedostatek vzájemného hodnocení a sebehodnocení 
žáků, ale na druhé straně i pohodlnost žáků při výběru volitelných předmětů. Vědomi si těchto 
negativ,  zařadili  jsme  do  učebního  plánu  7.  ročníku  v rámci  projektu  „hodina“  volitelný 
předmět  dramatická  výchova,  v jehož  rámci  mohou  žáci  rozvíjet  svoje  komunikační 
dovednosti a aktivní přístup k vyučování.

Uplynulý školní rok byl samozřejmě dalším rokem usilování školy o položení kvalitních 
základů moderního všeobecného vzdělávání našich žáků tak, aby se uplatnili dobře v životě, 
aby byli  samostatní  ve  svém myšlení  i  rozhodování,  aby jako demokratičtí  občané  uměli 
jednat v souladu s obecně uznávanými lidskými životními a mravními hodnotami.

Prioritou  výchovné  práce  školy  zůstává  samostatný  a  celistvý  rozvoj  osobnosti  žáků 
v rámci  jejich  individuální  úrovně,  včetně  utváření  morálních  kvalit  s tímto  rozvojem 
souvisejících. V tomto smyslu se ukazuje v některých směrech cennou pomocí i nový školský 
zákon.

Uplynulý školní rok 2004/2005 ukázal v některých srovnáních zlepšení chování našich 
žáků, a to především dodržováním školního řádu, ale i spoluprací s ostatními výchovnými 
činiteli, především rodinou.

Také  prospěchové  výsledky žáků jsou  ve  srovnání  s minulými  roky na  dobré úrovni. 
Svědčí o tom mimo jiné i fakt, že se naši žáci 5. a 9. ročníku dostali na střední školy podle 
přihlášek převážně už v prvním termínu. I z tohoto faktu lze usuzovat na dobrou práci našich 
učitelů na 1. i 2. stupni.

Škola může vyslovit spokojenost s naší účastí a úspěchy v mimoškolní činnosti žáků. 
Žáci se dobře umisťovali v okresních i krajských kolech soutěží, dokonce se opět dostali i do 
celostátního kola v házené. Naše škola byla opět centrem soutěží sportovních, popáté hostila 
okresní  kolo  v chemické  olympiádě.  Naši  žáci  dobře  obstáli  v soustředění  mladých 
matematiků v Perninku, které pořádá JČMF a ZČU v Plzni. 

Úspěchem  skončila  i  vystoupení  našich  tří  hudebních  souborů,  náš  dramatický 
kroužek  měl  tři  reprízy  svého  divadelního  vystoupení.  Tři  třídy  2.  stupně  připravily  své 
divadelní  představení  pro  spolužáky  i  pro  veřejnost.  Všechna  tato  vystoupení  byla  vřele 
přijata publikem a jsou výsledkem dobré neformální práce učitelů a dobrých vztahů učitel – 
žák.

V loňském školním roce, podobně jako i v letech předešlých, jsme věnovali velkou 
pozornost  dalšímu  vzdělávání  učitelů.  S uspokojením můžeme konstatovat  stálý   zájem o 
DVU do té míry,  že mnozí učitelé se pro nedostatek finančních prostředků účastnili těchto 
akcí jako samoplátci. Zájem o odborné vzdělávání je i u pracovnic v administrativě. Velký 
zájem je stále u učitelů o vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti (SIPVZ), jehož těžištěm 
byla účast ve stupni P – poučený uživatel.  Toto vzdělávání spěje ke svému závěru. Většina 
učitelů  získala  praktické  uživatelské  dovednosti,  které  využívá  při  práci  s informačními  a 
komunikačními technologiemi.  

Naše škola jako Informační centrum SIPVZ proškolila své učitele a učitele z okolních 
škol  nejen  v oblasti  počítačové  gramotnosti,  ale  seznámila  učitele  i  s užívám interaktivní 
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tabule,  kterou se nám v loňském roce podařilo  získat  v rámci  mezinárodního grantu firem 
SMART a AV MEDIA. Velký ohlas vzbudila  i  ukázka práce v 1. ročníku „Živá abeceda 
v písničce“ u p. učitelky Kučerové.

Naše škola je ve stálém kontaktu s učitelkami z okolních málotřídních škol. Konzultují 
spolu metodické postupy a společně připravují srovnávací prověrky. 

V uplynulém roce se nám podařilo vybavit další čtyři třídy 1. stupně novým nábytkem, 
obnovit  počítačové  vybavení  v učebně informatiky na 1.  stupni  a  vybavit  počítači  dalších 
několik kabinetů. Péčí města bylo vybudováno nové hřiště s umělým povrchem, vyměněna 
okna v tělocvičně a opraven chodník u šaten v budově v Rebcově ulici. Průběžně pečujeme o 
zachování dobrého technického stavu a vybavenosti všech budov. 

V dalším  období  bychom  chtěli  vybudovat  druhou  počítačovou  učebnu  v budově 
2. stupně  a  pokračovat  ve  zlepšování  technického stavu budovy v Rebcově ulici,  zejména 
pokračovat ve výměně oken, případně v dalších akcích v závislosti na finančních možnostech 
Města Přeštice.

Stále  je  velkým  problémem  nedostatek  finančních  prostředků  po  přechodu  na 
šestnáctitřídní platovou stupnici. Nadtarifní složky platu jsou nadále velmi nízké, což téměř 
znemožňuje  diferencované  ohodnocení  zaměstnanců  podle  úrovně  jejich  práce   a  ani 
nepřispívá k dobré atmosféře na pracovišti.

V následujícím školním roce 2005/2006 budeme nadále usilovat o zachování  dobré 
úrovně výchovy a vzdělávání na naší škole.

Spolupráce se všemi subjekty je na dobré úrovni: s Městem Přeštice a vedoucí OŠK, 
Základní  uměleckou  školou,  oběma  přeštickými  MŠ,  DDM, Pedagogicko  psychologickou 
poradnou PJ, Střediskem výchovné péče v Plzni, Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou 
školou  Plzeň,  podnikatelskými  subjekty,  Tělovýchovnou  jednotou  a   Sokolem  Přeštice, 
Kulturním zařízením s městskou knihovnou a Domem historie, s policií ČR. Zvláště si vážíme 
každoročního finančního příspěvku od Hlávkovy nadace.

V Přešticích 14. října 2005
Mgr. Karel Naxera

ředitel školy
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Příloha – seznam aktivit a prezentací školy na veřejnosti

Akce pro veřejnost - 2004-05
ročník žáci učitelé veřejnost

10.12. Den otevřených dveří 2,3,4,5   145
15.12. Vánoční zpívání koled Skaláček, flétničky 70 4 200
20.12. Vánoční vystoupení v Carefoure Skaláček 32 2 100
21.12. Vánoční vystoupení v Carefoure Skaláček 32 2 100
12.1. Den otevřených dveří 1   82
16.5. KZ - Nezbedná pohádka  40 5 180
14.12. Vánoční koncert v Řenčích - Skalka  30 2 35
14.4. Drsňáci a gentlemani  - divadlo 8.A 25 5 150
16.5. Skalka + Carmina - koncert  30 2 120
10.6. Drak pro princeznu - divadlo 9.D 9.D 25 5 150
22.6. Loučení se školou - divadlo 9.E 25 5 150
prosinec den otevřených dveří 6,7,8,9  5 50

 červen 
Soutěž v mažoretkovém sportu
- ubytování účastnic ve škole    25  

      
celkem 12 akcí, 1833 účastníků
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Akce pro žáky 2004-05
  ročník žáci
9.9. Praha-planetárium 3.-4. 3,4 175
14.9. Zoo Plzeň 5 112
20-24.9. DDM týden otevřených dveří 1.stupeň 470
21.9. Hist. Řemesla  - skupina Farber 5 92
22.9. Pražské pověsti  196
1.10.-5.10. Dětské dopr. hřiště 4,5 192
7.10. Beseda s M.Driverovou 4,5 193
říjen DHP-Hrady a zámky přešticka výstava 3,4,5 210
19.10. Raf a ňaf - divadlo 1 82
19.10. Kinderiáda-Plzeň  8
2.11. Alfa - Kouzelný prsten 2,3 157
 DDM- keramická dílna 1.stupeň 170
3.11. FILMák - vánoční panenka 4 45
10.11. MÚ - výstava kronik 4,5, 162
26.11. McDonald cup 3 92
1.12. Malování na Dlaždici 2,3,4,5 210
9.12. Pavel Novák - Hudební pořad 1.stupeň 475
10.12. ALFa - půda plná pohádek 1 82
14.12. Chuť vánoc - výstava DHP 3,4,5 280
15.12. Betlém p. Andrlíkové 4 92
20.12. Alfa - Dlouhý, široký a bystrozraký 4 83
21.12. pohádka o vánocích a zakleté čepičářce 2,3,4 228
21.12. Okresní turnaj ve vybíjené dívek  14
6.1. Alfa - Kocourkov sobě 5 109
26.1. Okresní kolo MO Z5  1
26.1. Hudební pořad Tvoření a improvizace 2,5 198
31.1. KZ - Nebojte se strašidel 2 91
2.2. Okr. Kolo - vybíjená  14
březen-
květen Plavecký výcvik 2,3 150
2.3. recitační soutěž 2,3,4,5 32
15.3. KZ- Chlupatá pohádka 1,2 129
18.3. Přehlídka dětských recitátorů - okr.kolo 2 až 9 8
21.3. Klokan - Klokánek  47
30.3. Tonda Obal na cestách - ekolog.pořad 2,3,4,5 392
8.4. Kouzelná flétna - vystoupení 1 až 5 483
12.4. Drsňáci a gentlemani družina 85
23.4. Krajská přehlídka dětských recitátorů  2
6.5. Soutěž hlídek mladých zdrav.  12
 Besedy v knihovně  475
10.5. Okr.kolo McDonald Cup  15
květen Dopravní hřiště 4,5 193
16.5. KZ - Nezbedná pohádka  475
25.5. Krajské kolo McDonald Cup  16
1.6. Vyhodnocení výtvarné soutěže Krásné je žít  12
6.6. Beseda s Městskou policií  1. – 9. 470
15.6. Zápisník Ajakce - beseda s policií 2,3 171
15.6. DDM - malování 4 81
23.6. Finále Kinderiády v Praze  8
21.9. Hist. Řemesla  - skupina Farber  520
7.10. Beseda s M.Driverovou  200
18.10. Protidrogová prevence  9 110
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14.3. Fidlovačka  45
14.3. W + W + Ježek 8,9 200
23.3. Denali -  200
4.4. Hudební pořad 7,6 270
29.4. Varhanní koncert  120
19.5. DJKT - Louskáček  45
10.6. Drak pro princeznu - divadlo 9.D  450
22.6. Loučení se školou - divadlo 9.E  150

23.5.
Sexuální a zdrav. Výchova - přednáška - 
Plzeň  120

 Zájezd do Velké Británie  45
17.12. vánoční turnaj v košíkové 9. tříd 9 56
20.3. veelikonoční turnaj v basketbalu 8 70
 lyžařský výcvik  123
17.3. lyžařské závody  30
31.3. Turnaj ve volejbale - hoši  60
1.4. Turnaj ve volejbale - dívky  60
 Olympiáda Čj  30
 Olympiáda F  60
 Olympiáda M  60
 Olympiáda Ch  27
 Olympiáda D  42
 Olympiáda Z  40
 Soutěž v recitaci  52
 Soutěž v Nj  22
 Soutěž v Aj  25
 Archimediáda  50
 Pythagoriáda  50
 Klokan - Klokánek  50
 Dopravní soutěž  15
 Soutěž zdrav. Hlídek  12

celkem 82 akcí, 10898 účastníků
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Akce pro školy  2004-05 účastníci

  
ročník žáci

uč
ite

lé učitelé z 
jiných 
škol

žáci z 
jiných 
škol

14.4. Živá abeceda v písničce - ukázka práce 1 20  19  
22.4. Živá abeceda v písničce - ukázka práce 1 20 12   
18.5. Atletický trojboj 1.st. 45 3  8 230
22.6. Návštěva MŠ v 1. třídách 1    93
13-.4. Školení a nácvik používání interaktivní tabule   2 30  
22.9. Podzimní lehkoatletické závody   42  6  12 180
30.11. Basketbal - okrskové kolo   24  5 7 120
 Basketbal - okresní kolo   12  5 7 120
26.5. Pohár rozhlasu   65  8 12 600
 Okresní kolo CHO   3 1 30
květen, 
červen SIPVZ - úvodní modul    10

srpen-
říjen SIPVZ –využití ICT na 1. stupni ZŠ (2 kurzy)    29

listopad 
- 
prosinec SIPVZ - grafika   

 12

       
       

celkem: 13 akcí, 1583 účastníků
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