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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. Josef Šperl

Název a adresa zřizovatele:
Město Přeštice, Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přeštice
Školská rada:Šestičlenná školská rada byla ustavena 21. 12. 2005. Skládá se ze dvou 
zástupců zřizovatele, dvou zástupců rodičovské veřejnosti a dvou zástupců školy.
Poslední zařazení do sítě škol :
č.j. 31 451/03-21 ze dne 5.2.2004 s účinností od 1.9.2004

2. Přehled oborů vzdělání

Obor vzdělání číslo V ročníku
Základní škola, studium denní, dobíhající 
obor

79-01-C/001 4. – 5.
9.

Základní škola, studium denní 79-01-C/01 1. – 3. 
6. - 8.

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

3.1. Přehled o zaměstnancích školy
Počet pracovníků *

 (ostatní + pedagog.prac.)
Počet pedagogických pracovníků *

87/80,3 61/55
* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav

3.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
Jeden pedagog vyučuje nekvalifikovaně – 0,45 úvazku, ostatní jsou kvalifikovaní.

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

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 100  -------------------------------
- z toho počet neaprob. hodin 11,4 Aj, Pč, Vv, Inf, Rv, Hv

mailto:sekretar@zsprestice.cz


4. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy

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

nastoupí k 1.9.2010
počet tříd

104 84 4

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

5.1. Prospěch žáků (stav k 31. 8. 2010)
Počet žáků 
celkem

Prospělo s 
vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno

860 433 417 10 -
Počet žáků, kteří konali opravné zkoušky: 13
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

Škola dosahuje dlouhodobě velmi dobrých vzdělávacích výsledků. Dokladem toho jsou:
- inspekční zpráva 
- výsledky testování žáků
- každoroční výsledky přijímacího řízení na střední školy
- výborné  výsledky  žáků  v soutěžích  a  olympiádách  na  okresní,  krajské  i 
republikové úrovni
- výsledky šetření názorů žáků a rodičů
- množství a  kvalita aktivit, které škola realizuje pro své žáky, pro okolní školy 
a pro veřejnost
- zájmová činnost na škole
- ohlasy na školní aktivity z řad partnerů školy a široké veřejnosti

Odborně kvalifikovaný pedagogický sbor se systematicky dále vzdělává a s velkým úsilím realizuje 
postupující školskou reformu. 
Škola  vytváří  široký prostor  pro individuální  rozvoj  osobnosti  žáků.  Osobnost  žáků je  všestranné 
rozvíjena,  stále  více  se  soustřeďujeme  na  komunikační  dovednosti  a  na  oblast  vztahů  mezi  žáky 
navzájem i vztahu k dospělým.
V poslední době však bohužel musejí pedagogové vyvíjet stále větší úsilí, aby žáky zaujali a  udrželi 
dobrou úroveň vzdělávání. Stále častěji se setkávají s nezájmem žáků o učení, s pohodlností, leností a 
nepořádností žáků. Tyto jevy jsou často doprovázeny malou nebo žádnou podporou školy ze strany 
rodičů.  Jednu  z hlavních  příčin  vidí  pedagogický  sbor  v nadbytečném  počtu  studijních  míst  na 
středních školách a v malé náročnosti při přijímání žáků na střední školy. V posledních dvou letech 
sehrál svoji negativní roli i odchod cca dvaceti nejlepších žáků po absolvování 7. ročníku do pobočky 
víceletého gymnázia v Přešticích.
Konkrétní úspěchy a aktivity školy jsou uvedeny v příloze této zprávy.

5.2.Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ
Žáci, kteří přešli do SŠ Celkový počet žáků    105
Z toho z 5. ročníku 7  (osmileté gymnázium)

ze 7. ročníku 4  (šestileté gymnázium)
z 8. ročníku 2
z 9. ročníku 92



5.3.Výsledky přijímacího řízení na střední školy vycházejících žáků

gymnázia 2
obchodní akademie 6
střední zemědělské školy 2, z toho 1 nematuritní obor
střední zdravotnické školy 7
střední průmyslové školy 25, z toho 4 nematuritní obory
SOŠ a SOU s maturitou 40, z toho 16 nematuritní 

obory, z toho 1 z 8. ročníku
střední odborná učiliště 11, z toho 1 z 8. ročníku
konzervatoř 1
Do pracovního procesu 0

6. Prevence rizikového chování
Škola se systematicky se zabývá oblastí prevence rizikového chování žáků. Základem této 
prevence je otevřený dialog, vstřícný vztah učitele a žáka, intenzivní komunikace s rodiči a 
posilování  vzájemné  důvěry.  Prevence  probíhá  v rámci  výuky  jednotlivých  vzdělávacích 
oblastí,   při  realizaci  průřezových témat  i  při  volnočasových aktivitách.  Škola monitoruje 
rizika  sociálně  patologických  jevů  a  při  varovných  signálech  spolupracuje  s dalšími 
organizacemi, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a poradenství. Do 
oblasti  prevence  jsou  zapojeni  žáci  prostřednictvím  rady  dětí  a  žákovského  školního 
parlamentu.  Škola má zpracovaný tzv. Minimální preventivní program, který je realizován 
v průběhu  celého  školního  roku.  V rámci  prevence  proběhly  ve  všech devátých  třídách  a 
v jedné  osmé  třídě  přednášky  a  následné  besedy  o  rizicích  předčasného  těhotenství  a 
rodičovství. Všechny osmé třídy a se zúčastnily soutěže Rubikon, zaměřené proti gemblerství. 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorská činnost
Je velice kladné zjištění, že se všichni pedagogové dále vzdělávají, přičemž prioritou jsou 
akce nabízené KCVJZ a NIDV Plzeň. 

Počet vzdělávacích akcí 84
Celkový počet účastníků 157
Vzdělávací instituce Národní institut pro další vzdělávání, Zpč. 

univerzita Plzeň, Krajské centrum vzdělávání 
a Jazyková škola Plzeň, Nová škola Brno, 
INFOA, Oxford

Kromě jednorázových a krátkodobých akcí uvedených v tabulce:
- Dvě kolegyně dlouhodobě studují anglický jazyk.
- Jedna kolegyně úspěšně absolvovala studium výchovného poradenství.
- Jedna kolegyně studuje obor ICT.

- 3 kolegyně a jeden kolega se stali metodiky v rámci projektu ESF Podpůrný systém 
DVPP.
- Všichni kolegové se vzdělávají individuálně samostudiem.
- Organizujeme semináře s pedagogicko-didaktickou tematikou „na klíč“, které 
probíhají na naší škole a může se jich zúčastnit většina členů pedagogického týmu. V roce 
2009/2010 byla zařazena témata Emoční stabilita učitele a Zvládání konfliktních situací v 
praxi učitele.
- Tři kolegyně jsou lektorkami při KCVJŠ Plzeň.



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

aktivity Počet
akce pro veřejnost 11
akce pro školy 12
akce pro žáky více než 150

Je potřeba, aby veřejnost (nejen rodičovská) viděla, co žáci umějí, jak se baví, jak vypadá 
současná škola. Všechny akce pro veřejnost byly hojně navštíveny nejen rodiči a prarodiči 
účinkujících  žáků,  ale  i  ostatními  „přáteli  školy“.  Mimořádný úspěch zaznamenaly dvě 
největší  akce -  vánoční jarmark a  den otevřených dveří  v obou školních budovách. 
Účast a spokojenost diváků a posluchačů i na všech koncertech našich hudebních těles 
(Skaláček,  Skalka  a  Přeštické  flétničky)  či  divadelních  představeních  byla  nejlepší 
odměnou pro účinkující a zároveň výborným hodnocením.
Samozřejmostí  je  prezentace  školy  v místních,  okresních  i  krajských  novinách a 
průběžně aktualizované webové stránky školy.
Je potěšitelné, že se škola neuzavírá sama do sebe, ale že je otevřená vůči okolnímu světu, 
o čemž svědčí

− práce školních kroužků, které úspěšně měří svoje kvality v řadě soutěží
− úspěšná účast našich žáků v řadě soutěží a olympiád 
− velké množství akcí pro žáky – exkurze, poznávací zájezdy, školní výlety, 
lyžařské kurzy, kurzy plavání 
− akce pro veřejnost i pro okolní školy 
− Redakční kroužek na 2. stupni vydává časopis Škandál, uveřejňovaný na 
webových stránkách školy

Nejen  z hlediska  vzdělávacího,  ale  možná  že  více  z hlediska  výchovného  jsou  důležité 
návštěvy našich dětí v plzeňských i pražských divadlech, a to na 1. i na 2. stupni. Rovněž 
tak i účast žáků na rozličných představeních či jiných akcích zde v Přešticích jsou velice 
vhodným doplněním školního vyučování, a to jak v sále KKC, tak v aule naší školy. 

Samostatnou kapitolou na 1. i  2.  stupni tvoří  sportovní dění.  Kromě pravidelné výuky 
tělesné výchovy se slibně rozvíjí i zájmová sportovní činnost žáků na škole, zvláště činnost 
atletického  kroužku.   Velký  význam  mají  nejen  sportovní  akce  s účastí  jiných  škol  – 
kolektivní sporty a atletika, ale i dlouhodobé soutěže  ve stolním tenise a florbalu. Tradičně 
se dobře organizované sportovní  dění v okresním měřítku odehrává v areálu naší  školy. 
Stačí se podívat do přehledu úspěchů naší školy, abychom viděli, že sport zaujímá v naší 
škole přední místo.
Seznam akcí naleznete v příloze této zprávy.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Inspekce proběhla v listopadu 2009 s velmi dobrým výsledkem:
Celkové hodnocení školy
Škola poskytuje vzdělávání v souladu s platnými učebními dokumenty a s rozhodnutím
o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce  
a  dodržuje  rovné  podmínky  přijímání  žáků  ke  vzdělávání  podle  příslušných  právních  
předpisů. Vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků a podporuje jejich zdravý fyzický  
a psychický vývoj. Žákům i jejich rodičům poskytuje informace a poradenskou službu.
Realizovaný školní vzdělávací program odpovídá zásadám a cílům školského zákona.
Nastavené a realizované strategie pro naplňování stanovených cílů vzdělávání jsou velmi
dobré. Podpora rozvoje funkčních gramotností žáků je zapracována do jeho vzdělávacího



obsahu. Prostřednictvím vzdělávacího obsahu byly účelně rozvíjeny klíčové kompetence
žáků. Výsledky vzdělávání vzhledem k požadavkům RVP byly na standardní úrovni.
Stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byla dodržována. Osobnost 
žáka  je  rozvíjena  i  při  realizaci  řady  mimoškolních  aktivit.  Škola  hospodárně  využívá  
finanční zdroje a prostředky při realizaci ŠVP. Celkové řízení školy je demokratické.
Celá inspekční zpráva je k dispozici u vedení školy nebo na internetu na adrese 
http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy

10. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
10.1.  Příjmy (kalendářní rok 2009)

Hlavní 
činnost

Doplňková 
činnost

CELKEM

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 29 924 29 924
dotace na provozní výdaje od zřizovatele 8 504 8 504
poplatky od rodičů – školné 114 114
Poplatky za stravování 2 607 2 607
příjmy z doplňkové  činnosti 548 548
ostatní příjmy  (Hlávkova nadace) 80 80
Další příjmy 32 32
Celkem 41 261 548 41 809

10.2.  Výdaje (kalendářní rok 2009)
Hlavní 

činnost  
Doplňková 

činnost
CELKEM

Investiční
Neinvestiční 41 081 263 41 324
z toho:
- přímé náklady
    na platy pracovníků 21 984 97 22 081
    ostatní osobní náklady 74 74
    zákonné odvody + FKSP 7 868 34 7 902
    náklady na DVPP 48 48
    náklady na učební pomůcky 797 797
    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) 296 296

- provozní náklady
spotřeba materiálu 3 522 103 3 625
energie 4 592 8 4 600
opravy a údržba 639 639
ostatní služby 1 253 1 1 254
Jiné ostatní náklady 8 8

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Účast v projektu ADCH Praha „Adopce na dálku“ probíhá ve spolupráci s Radou 
rodičů školy od roku 2001, máme adoptovanou jednu dívku z Ugandy. 
Spolupráce s partnerskou školou ve slovinském městě Kršku probíhá od roku 2006. 
(Viz kapitola 15.2. – Partnerské vztahy se školami)
Účast v obou projektech má velký výchovný význam a je žáky i rodiči vnímána velmi 
pozitivně.

http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/inspekcni-zpravy


12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 
cizích zdrojů

Návštěva partnerské školy ve slovinském Kršku byla spolufinancována z projektu podaného 
na Krajský úřad Plzeňského kraje. 
Celkové náklady:  95 tisíc Kč
z toho:  příspěvek KÚPK   50 tisíc Kč, příspěvek Rady rodičů při ZŠ 10 tisíc Kč, Příspěvek 
účastníků zájezdu 8 tisíc Kč.

13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Spolupráce s Odborovou organizací při škole probíhá na standardní úrovni podle uzavřené 
kolektivní smlouvy. 
Spolupráce s ostatními subjekty je na dobré úrovni a je pro školu prospěšná: s Městem 
Přeštice, s jeho odbory  a s vedoucí OŠKPP, se Školskou radou i s Radou rodičů při ZŠ 
Přeštice,  se  Základní  uměleckou  školou,  oběma  přeštickými  MŠ,  DDM,  Pedagogicko 
psychologickou  poradnou,  Střediskem  výchovné  péče  v Plzni,  Krajským  centrem 
vzdělávání  a  Jazykovou  školou  Plzeň,  Národním  institutem  pro  další  vzdělávání, 
podnikatelskými  subjekty,  Tělovýchovnou jednotou Sport  Přeštice  a  Sokolem Přeštice, 
Kulturním  a  komunitním  centrem  Přeštice,  s Městskou  knihovnou  Přeštice,  Domem 
historie Přešticka, s policií ČR, s městskou policií. 
Zvláště si vážíme každoročního finančního příspěvku od Hlávkovy nadace.

14. Volitelné předměty a zájmové útvary
14.1. Volitelné předměty

Seminář z matematiky, Seminář z českého jazyka, Německý jazyk, Ruský jazyk, Dramatická výchova, 
Informatika, Praktika z přírodopisu, Sportovní výchova, Technická praktika, Základy administrativy.

14.2. Nepovinné předměty
Náboženství, Sborový zpěv (Pěvecký sbor Skalka)

14.3. Zájmové útvary 
Pěvecký sbor Skaláček (pěvecký kroužek), Přeštické flétničky (hudební kroužek)
Další kroužky: Cvičení při hudbě, Sportovní lezení, Dramatický, Logopedický,  Keramický, 
Zdravotnický, Dopravní výchova, Astronomický, Atletický, Redakční, Informatiky, Turistický.

15. Další údaje
15.1. Spolupráce s rodičovskou veřejností

Dlouhodobě se osvědčuje spolupráce s  rodičovskou organizací  Rada rodičů. Její  třídní  aktivy a 
valná  hromada  jsou  velice  přísným  hodnotitelem  školní  práce  i  platformou,  kde  se  dá  dobře 
s rodičovskou  veřejností  pracovat  a  usměrnit  případné  třecí  plochy.  Zástupci  rady  rodičů  se 
zúčastnili šetření „Barvy života“ v rámci získávání podkladů pro vlastní hodnocení školy.

15.2. Partnerské vztahy se školami
V posledních letech se slibně rozvíjí  partnerský vztah se základní školou ve slovinském Kršku. 
V tomto školním roce jsme rozšířili projekt přátelství o  průběžnou celoroční spolupráci učitelů a 
žáků v konkrétních oblastech.  Pro letošní  školní  rok byly  vybrány tyto  oblasti:  národní  tanec, 
národní píseň, recept národní kuchyně a slovník. 

V průběhu školního roku si jednotlivé pracovní týmy vyměňovaly pracovní informace (zejména videa 
a  textové  dokumenty),  na  základě  kterých  se  protistrana učila  národním  dovednostem  svého 
partnera  (v  letošním  roce  v  oblastech národní  tanec,  národní  píseň,  recept  národní  kuchyně  a 
slovník). Vyvrcholením celoroční práce bylo setkání žáků a učitelů ve slovinském Kršku, kde členové 



jednotlivých  pracovních  týmů  při  společných  workshopech  a  prezentacich  uplatnili  výsledky své 
celoroční práce.
Druhý školní  rok  působila  v budově  naší  školy pobočka  Gymnázia  Mikulášské  náměstí  Plzeň. 
Technicky a organizačně probíhá spolupráce s gymnáziem bez větších problémů. Odchodem téměř 
dvaceti  nejlepších  žáků  ze  7. ročníku  (byť  jen  do  gymnaziální  třídy  v téže  budově)  dochází 
k zásadní změně složení třídních kolektivů, což svým způsobem narušuje  práci v celém ročníku. 
V příštím školním roce 2010/2011 nebude však třída 1. ročníku pro malý zájem žáků otevřena.

15.3. Materiální a technické zabezpečení
V tomto školním roce proběhly kromě běžné údržby následující úpravy a investice:
V budově 1. stupně v Rebcově ulici:
- nová myčka nádobí ve výdejně ŠJ 
- instalace zabezpečovacího zařízení
- oprava podlahy v jedné třídě
- instalace fotovoltaické elektrárny
- výstavba části oplocení pozemku školy v Poděbradově ulici

V areálu 2. stupně Na Jordáně
- oprava střech na části budovy
- oprava školního automobilu 
- výměna vadných ventilů rozvodů vody a topení
- instalace fotovoltaické elektrárny

Zřizovatel  poskytuje  na  provoz,  údržbu  a  opravy  nemalé  finanční  prostředky.  Přesto  se  stále 
objevují nové a nové potřeby investic. 

Potřebné úpravy a investice v příštích letech:

V areálu 1. stupně v Rebcově ulici:
- rekonstrukce šaten
- výměna okapů
- rekonstrukce chlapeckých WC (v návaznosti na rekonstrukci šaten)
- postupná oprava podlah v celé budově
- dobudování venkovního relaxačního prostoru 
- rekonstrukce hřiště – instalace umělého povrchu

 V areálu 2. stupně Na Jordáně
- oprava fasády
- oprava střech
- oprava oken
- zakoupení nového konvektomatu do kuchyně školní jídelny

V Přešticích 1. 9. 2010 Mgr. Josef Šperl
  ředitel školy



Příloha - Seznam aktivit a prezentace školy na veřejnosti a 
úspěchy žáků v soutěžích

Akce pro veřejnost 
ročník žáci učitelé veřejnost

8.12. Vánoční besídka v II.C 2.r. 24 1 47

9.12.

Skaláček, Přeštické flétničky, Skalka:
Zpívání koled pod vánočním stromkem 
-Masarykovo náměstí

1. – 9. 95 4 250

9.12. Skalka: Vánoční koncert - aula 6.- 9.r. 35 2 130

15.12.

Skaláček, Přeštické flétničky: 
Vánoční koncert 
„Štěstí, zdraví, pokoj svatý ...“ 1.- 5.r. 83 2 207

17.12. 2.VÁNOČNÍ JARMARK
ZŠ Na Jordáně 1.-9. 220 48 300

17.12.
Pěvecký sbor SKALKA, žáci ZŠ ve 
Skočicích: VÁNOČNÍ KONCERT ve 
skočické kapli

6 – 9.r. 35 2 110

12.5.
Koncert k Svátku matek v klatovském 
Klubu seniorů 6. – 9. 35 2 95

15.5. Den otevřených dveří (obě budovy) 1. – 9. 480 50 650

18.5.
„Ti, kdož přicházejí shůry“ – představení, které 
připravil dramatický kroužek a Přeštické 
flétničky pro veřejnost/ KKC Přeštice

3.- 9.r. 43 3 150

27.5.
Skaláček, Přeštické flétničky:
Koncert „Dneska je báječný den“ 1.-5.r. 85 2 215

22.6.
Divadelní představení 9. B – rozloučení 
se školou 9. 22 2 90

Akce pro školy  

  
žáci učit

elé

učitelé 
z jiných 

škol
žáci z jiných škol

1.10. Podzimní atletické závody 46 7 12 250
9.a 17.12. Skalka: Vánoční koncert pro MŠ 35 2 8 160

březen Okresní přebor v basketbalu Nestle basket 
cup 24 2 12 96

9.2. MŠ Dnešice,MŠ Oplot, MŠ Příchovice
       - návštěva předškoláků v ZŠ 86 4 3 19

12.2. MŠ Přeštice, Gagarinova ul. – 
              návštěva    předškoláků v ZŠ 88 4 4 30

26.2. MŠ Přeštice, Dukelská ul. – 
              návštěva předškoláků v ZŠ 84 4 4 55

12.-13.4. Okresní přebor ve volejbale 24 2 12 96

květen
Mc Donald´s Cup 2010 – okresní kolo
                            / Hřiště TJ Přeštice

28 2 24 170

17. a 
18.5.

Ti, kdož přicházejí shůry“ – představení, které 
připravil dramatický kroužek a Přeštické 
flétničky pro okolní MŠ a ZŠ
                               /KKC Přeštice

43 3 18 328

květen Pohár Rozhlasu 
– okresní atletická soutěž 50 8 24 450

9.6. Atletický trojboj 20 4 10 110
18.6. Sportovní den dětí z mateřské školy 5 2 6 60



Akce pro žáky – 1. stupeň

termín ročník počet žáků
10.+11.9. Návštěva v MŠ Gagarinova ul. 1.roč. 91
21. – 30.9. Dny otevřených dveří – DDM 1. – 5.roč. 430
24.9. „Kuk a Cuk“- D/ KKC Přeštice 1.,3.roč. 171
29.9. „Saxana dětem“- D/ KKC Přeštice 1.,2.+4.roč. 273
29.9. -  2.10. Výuka na DDH Blovice 4., 5.roč. 172
6.10. Kinderiáda/ Plzeň, Městský stadion Štruncovy sady 2.- 5.roč. 8
7.+13.10. Škrobový papír – desky: práce v DDM 2.roč. 92
8.10. Přespolní běh/ ZŠ Chlumčany 4.,5.roč. 8
9.+12.10. „Deset malých černoušků“ D/ Alfa Plzeň 1.,2.roč. 181
13.+14.10. „Kilo jablek pro krále“ D/ Alfa Plzeň 4.,5.roč. 173
13.+20.10. Keramická dílna - modelování/ ZUŠ 2.roč. 93
19.10. „O kouzelné jehle“ D/ Alfa Plzeň 3.roč. 81
19.+23.10. „Třída plná pohody“- program PPPP, pracoviště P-J 1.roč. 90
23.10. Výstava králíků, holubů, drůbeže a jiného 

domácího zvířectva/ výstava - Areál chovatelů Přeštice
I.A,B+II.C,D+
III.A,B,C+IV.A

173

23.10. Výstava ovoce a zeleniny/ výstava – Moštárna Přeštice II.C,D 45
2.+3.11. „Třída plná pohody“-program PPPP, PJ 1.roč. 91
3.11. Preventivní přednáška – Projekt AJAX / PČR OŘ PJ 2.roč. 93
3. - 6.11. „20 let proměn Přeštic 1989-2009“/ výstava , KKC 3.roč.+IV.C,D 128
4.11. „Koncert Hv“/ hudební pořad 3.roč. 82
10.11. „Příběhy včelích medvídků“- D/ KKC Přeštice 1.roč. 89
24.11.2009 –
        26.2.2010

Plavecký výcvik / Bazén Klatovy 2.+ 3.roč. 153

24.11. Recitační soutěž 2. – 5.r./ školní kolo 2. – 5.roč. 45
30.11. - 7.12. Malování: práce v DDM I.A,D+2.roč. 136
2.12. „S čerty je legrace aneb Řádění čerta, čertice a dětí“

   - D/ KKC Přeštice  
2.,3.roč. 171

2.12. Karlovarský skřivánek 2010 – školní kolo 1.– 5.roč.  60
8.+11.12. „Vánoce skašovských hračkářů“- výstava/ DHP III.B, IV.D 44
14.12. „Putování za vánoční hvězdou“- D/ KKC Přeštice 4.,5.roč. 170
16.12. Recitační soutěž – 1.roč. 1.roč. 12
17.12.  „Zpívání na schodech“/ Skaláček, Přeštické flétničky 1.- 5.roč. 441
19.1.2010 „Bez práce nejsou koláče“- D/ KKC Přeštice 1.roč.+II.A,B

+III.B,C
174

25.1. „O chytré princezně“- D/ KKC Přeštice III.A,D+4.,5.roč 211
27.1. Matematická olympiáda: kat.Z5 – okresní kolo/ Plzeň 5.roč. 3
11.+19.2. „O bílé lani“ – D/ Alfa Plzeň 3., 4.roč. 175
12.2. Beseda - MěK, dět. odd. V.C 26
16.2. Karlovarský skřivánek 2010 – krajské kolo / Plzeň 4.,5.roč. 3
19.2. Maškarní den/ 1.ročník 1.roč. 90
2.+4.3. „Dešťová víla“ – film/ KZ Káčko Dobřany 1.,2.roč.+III.B,C 221
9.+12.+18.3. „Co odnesl čas“- výstava/ DHP IV.A,C,D 70
9. – 12.3. „Moje nejoblíbenější zvířátko“- výstava/ KKC 1.- 5.roč. 434
15.3. „O pejskovi a kočičce“- D/ KKC Přeštice 1., 2.roč. 179
18.3. Matematický klokan 2010: 

                                   kategorie Cvrček, Klokánek
2.- 5.roč. 345

18. – 25.3. První seznámení - beseda/ MěK, dět. odd. 1.roč. 90
19. – 25.3. Pečení: práce v DDM 2.roč. 92
22. – 30.3. Kraslice: práce v DDM 5.roč.+III.B

              +IV.D
125

24.3. Přehlídka dětských recitátorů – okres. kolo/ Blovice 2.- 5.roč.  4
26.3. „Vesnická pohádka“- D/ KKC Přeštice I.A,B+II.A,B+

III.B,C+4.roč.
217

30.3. -  15.4. Beseda - MěK,dět. odd. 2.roč. 93
31.3. „Kouzlo kraslic“- výstava/ DHP V.B,C 53
7.4.  Beseda - MěK,dět. odd. V.B 28
8.+9.4. „Podmořský svět“ – 3D film/ KZ Káčko Dobřany III.A,D+4.,5.roč. 213
12.+15.4. „Zubní hygiena – Zdravé zuby“, beseda/ 3.roč. 3.roč. 81



22.4. Mc Donaldś Cup 2010 – okrskové kolo / TJ Chlumčany 2.- 5.r. 28
22.4. PREVENTAN CUP 2010 – Vybíjená dívky: okresní kolo/

                                                    Tělocvična ZŠ Chlumčany
4. 5.roč. 12

23.4. Okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků/ 
                                                                       ZŠ Vejprnice

2.- 5.roč. 6

24.4. Přehlídka dětských recitátorů – krajské kolo/ 
                                                                 SVČ Pallova, Plzeň

3.roč. 1

28.4. PREVENTAN CUP 2010 – Vybíjená smíšená: 
                         okresní kolo/ Tělocvična ZŠ Stod

4.,5.roč. 12

28. – 30.4. Stolování – DDM 1.roč. 88
3.5. „1.školní májový květinový den“/ ZŠ 1. - 5.roč. 441
5.5. Mc Donaldś Cup 2010 – okresní kolo / TJ Přeštice 2.- 5.roč. 28
7.5. Dopravní soutěž ml. cyklistů – oblastní kolo/ Blovice 4.,5.roč. 4
11.5. Čtenářská soutěž/ třída II.D 2.roč. 12
17.5. „Ti, kdož přicházejí shůry“ - D/ KKC Přeštice 1.- 5.roč. 398
18.5. Mc Donaldś Cup 2010 – krajské kolo / 33.ZŠ Plzeň 2.- 5.roč. 28
19.5. – 15.6. Výuka na DDH Blovice 4., 5.roč. 173
31.5. + 4.6. Hvězdárna Rokycany – přednáška, soutěže 5.roč. 78
3.6. Výchovný koncert – ZUŠ 1.roč. 84
9.6. Atletický trojboj/ ZŠ Na Jordáně 2.- 5.roč. 20
15.6. Preventivní přednáška – Projekt AJAX / PČR OŘ PJ 2.roč. 78
21. – 23.6. Batikování: práce v DDM 4.,5.roč. 136
28.6. Sportovní olympiáda pro nejmladší/ žáci 9.ročníku 1.roč. 85
28.6. Ecuador – přednáška/ Muzeum Mělník 5.roč. 74

Výtvarné soutěže, počet účastníků
Vánoční malování 5
Policie pomáhá i chrání 111
České děti čtou s Ježíškem 12
Příroda kolem nás 24
Moje nejmilejší zvířátko 163
Kniha a já 39
Z truhly našich prababiček 7
S drakem v Krakově 15
2010 – mezinárodní rok biodiverzity 10



Akce pro žáky– 2. stupeň ZŠ
ročník Žáci

17.9. Den s městskou policií – vybraní žáci 6. 7 25

22.9.

Aktivní motivace žáků  - beseda v rámci 
projektu Aktivní motivace žáků ZŠ=
jistota pro budoucnost technických oborů 
(Hospodářská komora PK) 

8 30

6.10. Čistírna odpadních vod – exkurze 9 24
8.10. Zájezd do Pasova (SRN) 7. – 9. 25
19.10. Planetárium a prohlídka Mořského světa, Praha 6. 110
21. a 26.10. Národní divadlo a Pražský hrad – exkurze 8. 90
27.10. Bleší trh 6. 110
27.10. DJKT Plzeň – Hledá se muž. Zn.: Bohatý! 7. 45

říjen program v rámci Plánu prevence rizikového 
chování 6. 110

listopad Exkurze třídírny odpadů v Černošíně a 
Hornického skanzenu ve Stříbře 7. 110

průběžně Zeměpisné vycházky 6. 110
průběžně Exkurze do městské knihovny 6 – 8 350
5.11. Veletrh perspektivy řemesel 9. 90
30.11. Dějepisný pořad Vikingové – společnost Faber 6. – 9. 400
14. a 15.12. Vánoční turnaj v košíkové 8.,9. 120
11.12. Soutěž o nejhezčí živý betlém 9 20
9.a 10.2. Prevence šikany – PPP (p. Škarda) 7.,8. 60
11.2. školní kolo ZO 6. – 9. 40

15.2.

Aktivní motivace žáků  - beseda v rámci 
projektu Aktivní motivace žáků ZŠ=
jistota pro budoucnost technických oborů – obor 
stavebnictví (Hospodářská komora PK)

9. 30

únor Lyžařský výcvik 7 90
12.3. Přeštický pohár – soutěž v lyžování 7,8 40
2.3. Prevence šikany – PPP (p. Škarda) 7.,9. 90
3.3. Exkurze z přírodopisu – Praha 8. 90
11.3. Jarní turnaj v basketbalu 7. 30
16.3. J. Blond (Divadlo Alfa) DrV – doprovod DV, HA
19.3. Noc s Andersenem – vybraní žáci 6. tříd 6. 30
25.3. Školní kolo soutěže Rubikon – žáci 8. ročníků 8. 90

29. a 30.3. Nestle basket cup -  školní kolo soutěže 
v basketbalu 6. – 9. 120

Soutěž družstev 6. tříd ve fyzice 6. 20

6. – 9.4. Návštěva v partnerské škole ve slovinském 
městě Krško 7. – 9. 40

8.4. Beseda s hokejisty a činovníky HC Plzeň 1929 7.,8. 150
9.4. Okresní kolo soutěže Rubikon 8. 35

Exkurze – interaktivní výstava Techmánie 
v Plzni 9.A 22

6. 5. „Přeštická laťka“ soutěž ve skoku vysokém 6.-9. 60
14.5. Turnaj v minikopané (Tachov) 9. 15
20.5. Exkurze Praha – Národní muzeum a Vyšehrad 9. 90
7. – 11.6. Soustředění mladých matematiků 6. 4
3.6. Beseda o jaderné energetice 9. 90
22.6. Kino Dobřany – film Kuky se vrací 6. 110

průběžně Školní forbalová liga 11 
družev 70

průběžně Školní liga ve stolním tenisu 6- - 9. 72

červen Srovnávací testy z matematiky a českého 
jazyka 9. 90

průběžně Putovní výstavy v „observatoři“:
 Ekozahrady

5 – 9. 400



 Biopotraviny
 Zachraňme stromy
 Světelné znečištění 
 Voda v krajině

Účast v dalších olympiádách: Čj (14), F(5), M(7), Ch(2), Př (47), D (25), Z (61), Aj (8), 
Nj (12)
Další soutěže:
Archimediáda (2)
Pythagoriáda (43)
Matematický klokan (55)
Přírodovědný klokan (20)
Mladý Demosthenes (2)
Recitační soutěž (26)
Dějepis: celoroční vědomostní soutěž mezi 9. třídami 
Výtvarné soutěže: „S drakem v Krakově“, „Náš kraj, naše město“,  „Vánoční malování“
Sportovních soutěží  se účastnili žáci na obou stupních ZŠ i  členové atletického kroužku – 
viz úspěchy žáků.

Kromě uvedených akcí vyjela každá třída na školní výlet s vlastivědnou tematikou.

Akce školní družiny
Září

• Bezpečně s Besipem  – akce o dopravní bezpečnosti, soutěže, trenažér nárazu...
• Evropský den bez aut – účast na dopravním okruhu pořádaný MěÚ Přeštice
• Návštěva divadelního představení „Pohádkový minikabaret“ v divadle Pluto Plzeň

Listopad
• Doremi – celodružinová pěvecká soutěž

Prosinec
• Návštěva betlému v Příchovcích
• Zdobení perníčků v DDM
• Vánoční diskotéka

Únor
• Maškarní bál – vyhodnocení nejlepší masky, taneční soutěže.
• „Miss hospodyňka“ – školní kolo soutěže

Březen
• Návštěva knihovny – soutěže, beseda
• „Miss hospodyňka“ – finále soutěže v KKC Přeštice.

Duben
• Návštěva dětí u profesionálních hasičů v Přešticích, ukázky techniky, beseda
• Beseda s Městskou policií Přeštice, ukázky techniky
• Den Země – beseda s lektorkou Lenkou Jirouškovou z KÚ Plzeň
• Celodružinový turnaj ve vybíjené



Květen

• Návštěva výstavy prací ZUŠ „Vesmír“
• Beseda s pracovníky rychlé záchranné služby, ukázky vybavení rychlé pomoci

Červen
• Den dětí v knihovně, soutěže, hodnocení
• Návštěva představení 3D „Hurvínek na scéně“ v kině Káčko Dobřany
• Celodenní výlet do pražské ZOO, plavba po Vltavě
• Dopravní okruh ve spolupráci s Městskou policií a Městským úřadem Přeštice, jízda na 

kole, koloběžce, plnění úkolů s dopravní tématikou
• Den se zvířátky – beseda s veterinární lékařkou MVDr. Michaelou Brožovou, odpovědi na 

otázky
• Batikování triček – Dům dětí a mládeže
• Návštěva solné jeskyně
• Beseda s Městskou policií Přeštice, poučení o bezpečnosti na prázdniny
• Noc ve školní družině – rozloučení se školním rokem

Účast na projektech jiných subjektů
termín Název projektu Organizátor způsob účasti účastníci

11.9. „Netradiční pohybové soutěže“ TJ Přeštice,    oddíl 
košíkové

plnění úkolů na 
stanovištích

žáci 3., 4. a 
5.ročníku

8.-16.9. „Arménie 20 let poté“ Farní charita 
Přeštice Výstava žáci 4. a 

5.ročníku

18.9. +
  8.12.

Návštěva kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Přešticích DHP Přeštice Prohlídka s 

průvodkyní
V.C,
III.B

22.9. Evropský týden mobility v Přešticích –
„Evropský den bez aut“ MěÚ Přeštice dopravní soutěž žáci 4.,5.r.

listopad. Profi orientace PPP + ZŠ Spoluorganizace Žáci 
9. ročníku

18.12. Vánoční návštěva u Policie ČR, 
Anglické nábř., Plzeň 

Územní odbory 
Plzeň-jih, Plzeň, 
Policie ČR 

exkurze 2.-4.roč.

12.1. Setkání s rodiči předškoláků MŠ Přeštice,
Gagarinova ul.

podání informací,
beseda

pí uč., 
 1.stupeň

9.3. Setkání s rodiči předškoláků MŠ Přeštice,
Dukelská ul.

podání informací,
beseda

pí uč., 
 1.stupeň

19.,26.3. „Jak se dělá kniha“ – vzdělávací 
             program nakl. FRAGMENT 

MěK Přeštice,
dětské oddělení beseda žáci 4. a 

5.roč.

25.3. „Člověče, nezlob se !“ – 
mezinárodní soutěž v Německu Nabburg soutěž žáci 5.roč.

31.3. „Apriliáda“ – soutěže, hry, 
velikonoční dílny, pěvec. vystoupení,.. KKC Přeštice pěvecké 

vystoupení
soubor 

Skaláček

Březen, 
duben

„Rubikon“ celostátní soutěž – 
právní povědomí Iniciativa Aliance 

Zorganizování 
školního kola, 
účast v dalších 

kolech

Žáci 
9. ročníku

31.5. „Integrace na hřišti aneb Den 
plný sportu“

Základní škola 
speciální Diakonie 

Sportovní akce pro 
žáky, soutěže pro 

skupina 45 
žáků 2.,3. a 



ČCE Merklín družstva 4.roč.

1.6. „Slavíme Den dětí“ MěK Přeštice,
dětské oddělení hry.kvízy, soutěže žáci 1.roč.

15.6.
„Naše voda, náš život anebo
voda, jak ji známe a neznáme“
- dětská výtvar. soutěž pro 3. a 4.roč.

Vodohospodářská 
společnost ČEVAK 
České Budějovice

finálové kolo, 
slavnostní předání 

cen
IV.D

23.6. „ČÁRY MÁRY“- představení ZŠ Skočice zábavný pořad V.B,C

24.6. 7.ročník dětské soutěže 
              Svět očima dětí 

Ministerstvo vnitra 
ČR

slavnostní předání 
cen, doprovodný 

program
IV.A

celoročně Zdravé zuby podporován MŠMT 
a MZČR

zajištění v rámci 
školy žáci 1.-5.r.

celoročně Školní mléko dotováno 
z prostředků EU

zajištění v rámci 
školy žáci 1.-5.r.

celoročně Ovoce do škol projekt EU a ČR zajištění v rámci 
školy žáci 1.-5.r.

celoročně Adopce na dálku® Arcidiecézní 
charita Praha

podpora dívky 
z Ugandy (Rada 

rodičů), výchovné 
využití

celoročně Sportovní aktivity oddíly TJ Přeštice, 
KZ Přeštice

Pronájem 
sportovišť

celoročně Vzdělávací programy pro učitele

Krajské centrum 
vzdělávání a 
Jazyková škola 
Plzeň

Lektorská činnost
(p. Holá, 
Křenová, 

Květoňová)

Březen - 
květen

Počítačová gramotnost 
vzdělávací kurzy pro dospělé KKC Přeštice Lektorská činnost, 

poskytnutí učeben p. Romová

celoročně Sportovní aktivity oddíly TJ Přeštice, 
KZ Přeštice

Pronájem 
sportovišť



Úspěchy našich žáků ve školním roce 2009/2010
Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím, kteří je 
na soutěže připravili.

1. stupeň ZŠ
soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Matematická olympiáda - 
okresní kolo

4. - 6. místo Karolína Sedláčková - 5.D O. Vizingrová
7. místo Lukáš Vladař - 5.D O. Vizingrová

Matematický klokan 
(Cvrček) 3. místo Andrea Waltová - 3.D E. Kučerová

Recitační soutěž - okresní 
kolo

1. místo Tereza Moulisová - 2.C J. M. 
Schrimpfová

1. místo s 
postupem Adriana Bernklauová - 3.A Š. Havlíčková

čestné uznání Karolína Sedláčková - 5.D O. Vizingrová

Krajský přebor ve víceboji 
nejmladšího žactva v atletice

2. místo Klára Lokajíčková - 4.A

Č. Smetana
kroužek atletiky

2. místo Vanda Krsová - 1.B
3. místo Tomáš Regner - 3.D
4. místo Kryštof Krs - 4.C
4. místo Vojtěch Naxera - 2.C

Přespolní běh - okresní 
přebor

1. místo Kryštof Krs - 4.C Č. Smetana
kroužek atletiky1. místo Eva Vacíková - 4.D

3. místo Martin Rychnovský - 5.C

Přespolní běh  - Mistrovství 
Plzeňského kraje "Bělská 
pětka"

2. místo (300 m) Lucie Vacíková - 2.B
Č. Smetana
kroužek atletiky

3. místo (300 m) Vanda Krsová - 1.B
1. místo (500 m) Kryštof Krs - 4.C
1. místo (300 m) Vacíková Eva - 4.D

Kinderiáda - atletická soutěž 
- krajské kolo 2. místo družstvo 2. - 5. ročník M. Fornouzová

Č. Smetana

Přespolní běh - přebor města 
Plzně - Elévové

1. místo (300 m) Jan Štengl - 3.D

Č. Smetana

2. místo Vanda Krsová - 1.B
3. místo Lucie Vacíková - 2.B
4. místo Veronika Dobrá - 2.A

Přespolní běh - přebor města 
Plzně - nejmladší žactvo

1. místo (600 m) Kryštof Krs - 4.C
4. místo Eva Vacíková - 4.D

Mc Donald´s Cup - okrskové 
kolo

1. místo s 
postupem - kat. A družstvo 2. - 3. ročník A. Němečková

J. Stehlík2. místo - kat. B družstvo 4. - 5. ročník

Mc Donald´s Cup - okresní 
kolo

1. místo s 
postupem - kat. A družstvo 2. - 3. ročník O. Vizingrová

V. Kožíšková
M. Knopf
J. Čech3. místo - kat. B družstvo 4. - 5. ročník

Mc Donald´s Cup - krajské 
finále 6. místo kat. A družstvo 2. - 3. ročník

A. Němečková
J. Stehlík
M. Knopf

PreventanCup (vybíjená) 
okresní kolo

2. místo družstvo děvčat 4. - 5. 
ročník O. Vizingrová

2. místo smíšené družstvo 4. - 5. 
ročník M. Fornouzová

Soutěž hlídek mladých 
zdravotníků 4. místo družstvo I. A. Bezděková

Svět očima dětí - kat. Ocenění Min. Pavel Brada – 4.A N. Květoňová



výpočetní technika vnitra ČR
Dopravní soutěž - okresní 
kolo 4. místo družstvo - 5.D O. Vizingrová

Mistrovství Plzeňského a 
Karlovarského kraje v 
atletice (hala)

2. místo (600 m) Kryštof Krs - 4.C

Č. SmetanaMistrovství Plzeňského a 
Karlovarského kraje v 
atletice (dráha)

1. místo (600 m) Kryštof Krs - 4.C

Krajský přebor ve vícebojích1. místo Kryštof Krs - 4.C

2. stupeň ZŠ  

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér)
Matematická olympiáda - 
okresní kolo

3. místo Luděk Kaňák - 9.C V. Kašpar
6. - 7. místo Pavel Kubovec - 6.C A. Převrátilová

Matematický klokan 
(Benjamín)

1. místo Zdeněk Pavlátka - 7.D J. Roháčová
2. místo Hana A. Havlíčková - 7.B J. Roháčová

Fyzikální olympiáda - 
okresní kolo

2. místo Alena Šebelová - 8.A J. Romová

5. – 6. místo Adéla Bradová – 9.A
D. BoškováLadislava Staňková – 9.A

7. místo Lukáš Hodan – 9.A
Archimediáda - okresní kolo 2. místo Hana A. Havlíčková - 7.B D. Bošková
Pythagoriáda - okresní kolo 1. místo Zdeněk Pavlátka - 7.D J. Roháčová
Olympiáda v českém jazyce 
- okresní kolo 2. místo Jana Petrová - 9.A V. Straková

Zeměpisná olympiáda - 
okresní kolo

2. místo - kat. A Veronika Šípová - 6.A
Z. Sedláková4. místo - kat. A Jakub Charvát - 6.B

1. místo - kat. B Diana Voráčková - 7.E
2. místo - kat. B Václav Petrželka - 7.D D. Hodanová5. místo - kat. B H. A. Havlíčková - 7.B

Zeměpisná olympiáda - 
krajské kolo 5. místo Veronika Šípová - 6.A Z. Sedláková

Přírodovědný Klokan - 
okresní kolo 3. místo Patrik Jánský - 8.B I. Petelíková

Chemická olympiáda - 
okresní kolo

3. místo Luděk Kaňák - 9.C V. Kašpar
7. místo Lukáš Hodan - 9.A M. Majerová

Olympiáda z dějepisu - 
okresní kolo

4. místo Šárka Nováková - 8.C A. Zavadilová7.-9. místo Šárka Peclová - 8.B
Mladý Demosthenes - 
okresní kolo

1. místo Jakub Moulis - 6.C J. Brunnerová
1. místo Pavla Černohlávková - 9.B L. Dobranská

Mladý Demosthenes - 
krajské kolo s postupem 1. místo Jakub Moulis - 6.C J. Brunnerová

Mladý Demosthenes - 
celostátní kolo 1. místo Jakub Moulis - 6.C J. Brunnerová

Soutěž v německém jazyce - 
okresní kolo

2. - 4. místo
Tereza Petrovská - 8.B S. Rybáčková
Sabina Sklálová - 8.D M. TrhlíkováMichaela Krautová - 8.A

3. místo František Stanglmeier - 9.E P. Sedláková

4. - 9. místo Kateřina Pucová - 9.C M. Trhlíková
Lucie Skalová - 9.E P. Sedláková
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Soutěž v anglickém jazyce - 
okresní kolo

2. místo Irena Bachová - 6.C
J. Brunnerová3. místo Adéla Bradová - 9.A

4. místo Šárka Nováková - 8.C
Recitační soutěž - okresní 
kolo

1. místo s 
postupem Jakub Moulis - 6.C J. Brunnerová

Biologická olympiáda - 
okresní kolo

3. místo Hana Anežka Havlíčková - 
7.B J. Rajčok

3. místo s 
postupem Pavel Skála - 8.C I. Petelíková
4. místo Štěpánka Hiková - 8.B

Mistrovství Plzeňského a 
Karlovarského kraje v 
atletice

3. místo Družstvo mladších žáků Č. Smetana

Přespolní běh - okresní 
přebor

2. místo Družstvo mladších žáků

I. Malátová

1. místo Družstvo mladších žákyň
2. místo Družstvo starších žáků
4. místo Družstvo starších žákyň

Přespolní běh - krajský 
přebor 5. místo Družstvo mladších žákyň

Florbal - okresní přebor 
ORION CUP 5. místo Družstvo mladších žáků K. Charvát
Nestle basket cup - okresní 
kolo

1. místo Družstvo mladších žáků
1. místo Družstvo mladších žákyň I. Malátová

Nestle basket cup - krajské 
kolo

5. místo Družstvo mladších žáků K. Charvát

2. místo Družstvo mladších žákyň I. Malátová
B. Petráň

Okresní přebor v košíkové 1. místo Družstvo starších žáků K. Charvát
1. místo Družstvo starších žákyň I. Malátová

Krajský přebor v košíkové 5. místo Družstvo starších žáků

K. Charvát4. místo Družstvo starších žákyň

Minikopaná - krajské finále 1. místo s 
postupem Mužstvo žáků - 9.C

Novinářský kalamář 
(házená) krajské kolo 2. místo Družstvo dívek

6. a 7. ročník
I. Malátová
B. Petráň

Pohár rozhlasu - okresní 
atletický přebor

1. místo Družstvo mladších žáků K. Charvát
1. místo Družstvo mladších žaček I. Malátová
2. místo Družstvo starších žáků M. Kindl
6. místo Družstvo starších žaček D. Hodanová

Pohár rozhlasu - krajské 
finále

1. místo
Družstvo mladších žaček - 
postup do republikového 
finále!

I. Malátová
Č. Smetana

2. místo Družstvo mladších žáků K. Charvát
3. místo Družstvo starších žáků K. Charvát

Pohár rozhlasu - celostátní 
finále

9. místo
(4. po krajském 
kole)

Družstvo mladších žaček I. Malátová
Č. Smetana

Okresní přebor v odbíjené
 

1. místo Družstvo chlapců K. Charvát
3. místo Družstvo děvčat D. Hodanová
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Přespolní běh - Mistrovství 
Plzeňského kraje 6. místo Patryk Borycki - 6.D

Č. Smetana 2. místo Veronika Kukaňová - 7.B

Přespolní běh - přebor města 
Plzně

2. místo (1000 m) Patryk Borycki - 6.D
1. místo Veronika Kukaňová - 7.B
4. místo Eva Šteflíková

Soutěž Hlídek mladých 
zdravotníků - okresní kolo

3. místo s 
postupem Družstvo I. PetelíkováSoutěž Hlídek mladých 

zdravotníků - oblastní kolo 4. místo

Mistrovství Plzeňského a 
Karlovarského kraje v 
atletice (hala)

3. místo (300 m, 
dálka) Milan Siegl - 6.C

Č. Smetana

3. místo (3 x 200 
m) Borycki, Krs, Siegl

Mistrovství Plzeňského a 
Karlovarského kraje v 
atletice (dráha)

3. místo (60 m 
přek.) Milan Siegl - 6.C

3. místo (koule) Patryk Borycki - 6.D
3. místo (800 m) Veronika Kukaňová - 7.B
4. místo (300 m) Veronika Kukaňová - 7.B
4. místo (800 m) Patryk Borycki - 6.D

Mistrovství České republiky 
v atletice 

1. místo (míček 
56,47 m) nejlepší 
výkon roku 2009 
v ČR!

Veronika Lebedová – 7.C

15. místo (míček)
Zdeněk Polívka - 7.D25. místo 

(víceboj)
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