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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.: 377 981 920-24 

faxové spojení: 377 981 918 

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 79-01-C/01 1. –  9. 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.1.  Přehled o zaměstnancích školy 
Počet pracovníků * 

 (ostatní + pedagog.prac.) 

Počet pedagogických pracovníků * 

89/83 61/57 
* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 

  

3.2.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
Všichni pedagogové vyučovali kvalifikovaně. 

 
 

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

Počet vyučovacích hodin celkem za týden  100  ------------------------------- 

- z toho počet neaprob. hodin  3,8 Aj, Pč, Vv, Inf, Tv 

mailto:sekretar@zsprestice.cz
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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 dětí, které 

nastoupí k 1.9.2012 

počet tříd 

 

107 95 4 

 

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

střední školy 

5.1.  Prospěch žáků (stav k 31. 8. 2011) 
 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

892 463 411 18 - 

Počet žáků, kteří konali opravné zkoušky: 22 

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 
 

Konkrétní úspěchy a aktivity školy jsou uvedeny v příloze této zprávy. 

 

5.2. Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ 
 

Počet odcházejících žáků 112 

Žáci, kteří přešli do SŠ 112 

Z toho z 5. ročníku 3  na osmileté gymnázium 

ze 7. ročníku 3, z toho 1  na šestileté gymnázium 

 z 8. ročníku 5 

 z 9. ročníku 101 

 

5.3. Výsledky vzdělávání žáků 
Zjišťování výsledků vzdělávání je ve škole věnována patřičná pozornost. Kromě vlastních testů, které 

jsou využívány k pravidelnému vyhodnocování znalostí žáků z probraného učiva za určité období, 

testuje škola znalosti žáků prostřednictvím standardizovaných testů. V tomto školním roce prošli žáci 

 5. a 9. ročníku generální zkouškou celoplošného ověřovacího testování v rámci projektu NIQES. 

Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je poskytnout 

informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených 

dovedností. Všechny výsledky tohoto celoplošného testování mají především signální funkci – 

pokoušejí se upozorňovat na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků od očekávané úrovně. 

Pro žáky bylo přínosem, že každý dostal po ukončení testování podrobný výpis výsledků i se 

správným řešením. S výsledky pracují dále i předmětové komise a jednotliví učitelé.  

Další poznatky o výsledcích vzdělávání získává škola také z výsledků žáků v soutěžích a při 

přijímacím řízení ke studiu na středních školách. 

Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že žáci školy dosahují velmi dobrých vzdělávacích 

výsledků. Přesto jsou učitelé většinou nespokojeni s dosaženými výsledky a stále hledají cesty ke 

zlepšení úrovně výchovy a vzdělání.  

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 malé náročnosti při přijímání žáků na střední 

školy. 
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5.4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy  
 

gymnázia 13, z toho 1 ze 7.r. a 3 z 5.r. 

obchodní akademie 13 

střední zemědělské školy 4  

střední zdravotnické školy 4 

střední průmyslové školy 25, z toho 7 na nematuritní obory 

SOŠ a SOU s maturitou 38, z toho 18 na nematuritní obory 

střední odborná učiliště 12 

konzervatoř, Umělecko-průmyslové školy 3 

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 projevy i náznaky rizikového 

chování 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.  

 

Akce v rámci prevence: 

- Diagnostika sociálního klimatu s následným intervenčním programem  
preventivní program pro vybrané třídy ve spolupráci s PPP Plzeň 

- Plánované rodičovství, metody antikoncepce a bezpečné sexuální chování přednáška 

Národní iniciativy pro život +  diskuze se žáky na toto téma   

- Projekt C´est la vie -  program organizace Člověk v tísni, v němž se žáci formou hry seznámí 

s riziky života v dospělosti  - pro žáky 9. ročníku 

- Preventivní program o závislosti na drogách s PhDr. Ivanem Doudou – pro žáky 8. a 9. 

ročníku 

- účast žáků 6. 7. 8. ročníku na šetření firmy SCIO „V Pohodě“, které zjišťovalo postoj dětí 

k tématům vztahujícím se k pobytu ve škole: školní prostory, pohyb ve škole,  bezpečí, jistota 

a řád, kamarádství a důvěra, soudržnost a spolupráce, respekt, uznání a ocenění, smysluplnost. 

Výsledky šetření využijí učitelé pro svoji další práci. 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorská činnost 

Počet vzdělávacích akcí 96 

Celkový počet účastníků 290 

Vzdělávací instituce - Národní institut pro další vzdělávání, Zpč. 

univerzita Plzeň, Krajské centrum 

vzdělávání a Jazyková škola Plzeň, Nová 

škola Brno, INFOA, AV Media, Společně 

k bezpečí, Klett, Oxford 

 
Kromě jednorázových a krátkodobých akcí uvedených v tabulce: 

- Jedna kolegyně dokončila obor ICT 

- 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 2011/2012 bylo 

zařazeno téma Školní nekázeň  (zajistila firma Společně k bezpečí, o.s. -  Mgr. Michaela 

Veselá) 

- tři kolegyně a jeden kolega jsou lektorkami při KCVJŠ Plzeň 
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- jedna kolegyně je lektorkou AV Media 

Další vzdělávání je vzhledem k nedostatku finančních prostředků stále problematičtější. V tomto 

školním roce mohlo být DVPP částečně hrazeno projektu EU peníze do škol. Mnohé vzdělávání si 

učitelé hradí jako samoplátci. 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

aktivity Počet 

akce pro veřejnost 14 

akce pro školy 16 

akce pro žáky více než 130 

 
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 největší akce: vánoční jarmark, 

1. ples školy a den otevřených dveří. 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. 

Během školního roku byly podniknuty všechny potřebné kroky k tomu, aby škola mohla od 1. 9. 

2012 nést čestný název Základní škola Josefa Hlávky Přeštice. I tato změna je všeobecně 

vnímána veřejností velmi pozitivně. 

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, sportovní akce  

 akce pro veřejnost i pro okolní 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 Školního 

atletického klubu.  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. V tomto školním 

roce jsme byli i spolupořadateli krajského kola Poháru rozhlasu a pořadateli krajských 

atletických závodů pro nejmenší žactvo. 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 a 

dalších kontrol 

V tomto školním roce ČŠI naši školu navštívila na podnět nespokojeného rodiče. Stížnost byla ve 

dvou bodech shledána nedůvodnou a ve třetím neprokazatelnou.  

Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny neshledala žádné závady. 
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10.  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 

10.1.  Příjmy (kalendářní rok 2011) 
 Hlavní 

činnost 
Doplňková 

činnost 
CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 31 390  31 390 

dotace na provozní výdaje od zřizovatele 7 467  7 467 

poplatky od rodičů – školné 162  162 

Poplatky za stravování  2 499  2 499 

příjmy z doplňkové  činnosti  478 478 

ostatní příjmy  (Hlávkova nadace) 80  80 

Další příjmy 454  454 

Celkem 42 052  42 530 

 

 

10.2.  Výdaje (kalendářní rok 2011) 
 Hlavní 

činnost   

Doplňková 

činnost 

CELKEM 

Investiční    

Neinvestiční 42 200 156 42 356 

z toho:    

- přímé náklady    
    na platy pracovníků 22 300 85 22 385 
    ostatní osobní náklady 100  100 
    zákonné odvody + FKSP 8 232 30 8 262 
    náklady na DVPP 123  123 
    náklady na učební pomůcky 458  458 
    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) 128  128 
    

- provozní náklady    
spotřeba materiálu  5 322 41 5 363 
energie 3 175  3 175 
opravy a údržba 1 130  1 130 
ostatní služby 1 055  1 055 
Jiné ostatní náklady 177  177 

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. 
 

12.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 

ESF OPVK - EU – Peníze školám – „Cesta k moderní škole“ (registrační číslo projektu: 

CZ.1.07/1.400/21.1305 

 doba trvání projektu: 02/2011 – 07/2013 

 celková výše finanční podpory: 3 993 700 Kč 

 škola obdržela 100%  z celkové částky 

 bylo pořízeno vybavení za cca 1 300 tis. Kč  (počítače a další audiovizuální technika) 



 

10 

 

 téměř všichni učitelé vytvářejí digitální učební materiály  

 probíhá další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 v únoru 2012 byla odeslána 2. monitorovací zpráva 

 v srpnu 2012 byla odeslána 3. monitorovací zpráva 
 

Nadace ČEZ - grantové řízení Oranžové schody - projekt „Schody už ve škole nejsou problém“.  

 cílem bylo vyřešit bezbariérovost v budově školy v Rebcově ulici nákupem pásového 

schodolezu včetně sedačky 

 získaný příspěvek v částce 123 690 Kč pokryl 100% nákladů 
 

Revolvingový fond MŽP – ZELENÁ ŠKOLA – projekt na zřízení malého školního arboreta, který 

by pokryl 100% nákladů (67 tis. Kč). 

- žádost byla podána v červnu 2012, čekáme na vyhodnocení žádosti 
 

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 

Přeštice a  Tělocvičnou jednotou Sokolem Přeštice, Kulturním a komunitním centrem Přeštice, 

s Městskou knihovnou Přeštice, Domem historie Přešticka, s policií ČR, s městskou policií.  

Začali jsme usilovat o to, aby naše škola mohla nést ve svém názvu jméno nejvýznamnějšího 

přeštického rodáka Josefa Hlávky. Byl získán souhlas s tímto záměrem od Nadání Josefa, 

Marie a Zdeňky Hlávkových i od zřizovatele školy Města Přeštice. Poté byly učiněny všechny 

potřebné kroky k získání čestného názvy školy. Škola začne užívat nový název Základní škola 

Josefa Hlávky Přeštice od 1. 9. 2012. 

Vážíme i si každoročního finančního příspěvku od Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 

Hlávkových, kterého se naší škole dostává. 
 

14.  Volitelné předměty a zájmové útvary 

Volitelné předměty 

Německý jazyk, Ruský jazyk, Informatika, Environmentální výchova, Sportovní výchova, Cvičení 

z českého jazyka a matematiky 

Nepovinné předměty 

Náboženství, Dramatická výchova 

Zájmové útvary  

Pěvecký sbor Skaláček, Pěvecký sbor Skalka,  Přeštické flétničky (hudební kroužek) 

Další kroužky: Cvičení při hudbě, Sportovní lezení, Kroužek správného mluvení, Dramatický   

Zdravotnický, Chovatelský, Školní atletický klub, Turistický, Tvoříme z hlíny (keramický) 

 

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. Rada rodičů podporuje školu i 

finančně. Třídní učitelé i ostatní pedagogové průběžně monitorují situaci mezi žáky a snaží se 

rodiče včas informovat o vznikajících problémech. Stále se setkáváme s nekritičností některých 

rodičů k vlastním dětem a s ochranářskými tendencemi. Trpělivou komunikací se snažíme uvádět 

věci na pravou míru ku prospěchu jednotlivců i školy jako celku. 
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15.2. Partnerské vztahy se školami 
V posledních letech se slibně rozvíjí partnerský vztah se základní školou ve slovinském Kršku.  

Navázali jsme na každoroční výměnné pobyty žáků a učitelů, které probíhají již od roku 2006. 

Rozsah projektu rozšířen o průběžnou celoroční spolupráci učitelů a žáků. V tomto školním roce se 

tématem staly lidové zvyky a tradice s důrazem na období Velikonoc. 

V průběhu školního roku si jednotlivé pracovní týmy vyměňovaly informace (zejména  textové a 

obrazové dokumenty), které protistrana využívala při přípravě vlastních materiálů.  Projekt je od 

listopadu 2010 oficiálně zaregistrován na stránkách portálu ETWINNING pod názvem Kaleidoscop 

of Friendship II: Tales of past and present. Letošním tématem byly lidové tradice s důrazem na 

velikonoční zvyky. Vyvrcholením byl „workshop on-line – videokonference“ v období před 

velikonočními svátky, kdy žáci vyráběli dekorativní předměty podle pokynů protistrany z 

partnerské země. Výměnný pobyt v tomto školním roce neproběhl, počítáme s návštěvou ve 

Slovinsku v příštím školním roce. 

 

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: 

opravy podlah v pěti třídách, vymalování vybraných prostor, oprava kanalizace (havárie), oprava 

okapů, dobudování venkovního relaxačního prostoru 
 

V areálu 2. stupně Na Jordáně: 

oprava střech na části budovy, oprava části fasády, malování vybraných prostor, výměna 2 ks 

vchodových bočních dveří, instalace nové výzdoby a pamětní desky v souvislosti s novým názvem 

školy  (od 1. 9. 2012 Základní škola Josefa Hlávky Přeštice)  
 

Ve školní jídelně: 

instalace nové pečící pánve 
 

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 

- rekonstrukce chlapeckých WC (v návaznosti na rekonstrukci šaten) 

- pokračování v opravách podlah ve zbývajících učebnách 

- postupná výměna „stoupaček“ kanalizace 

- rekonstrukce hřiště – instalace umělého povrchu 

 

V areálu 2. stupně Na Jordáně 

- oprava střech 

- oprava sádrokartonů 

- instalace parotěsné fólie a vnových podhledů v tělocvičně 

- oprava fasády 

- vybudování „přírodní učebny“ 

 

Ve školní jídelně: 

- obnova technického vybavení – podle stavu ke konci kalendářního roku 

 

 

 

 

V Přešticích 31. 8. 2012      Mgr. Josef Šperl 

           ředitel školy 



 

12 

 

16.  Seznam aktivit a prezentace školy na veřejnosti  

16.1. Akce pro veřejnost 
  ročník žáci učitelé veřejnost  

23.9. 

Evropská noc vědců – spoluúčast na akci ČAS 
a Město Přeštice – „stánek“ s ukázkami 
pokusů z fyziky, chemie, biologie  8. – 9. 12 4 200 

29.11. Vánoční koncert – Skalka kaple v Příchovicích 6. – 9. 32 3 120 

6.12. Vánoční koncert - Skalka – kaple Skočice  32 3 95 

14.12. 

Skaláček,  Skalka: 

Zpívání koled pod vánočním stromkem -
Masarykovo náměstí 1. – 9. 65 4 280 

13.12. 

Skaláček, Přeštické flétničky:  
Vánoční koncert  

„Co anděl vyprávěl“ 1.- 5. 85 2 180 

8.12. 4. Vánoční jarmark 1. – 9. 300 50 350 

24.1. 2012 Setkání s rodiči předškoláků 
MŠ Příchovice, 
Oplot, Dnešice 

------- 
pí uč., 

 1.stupeň 
20 

11.2. 1. Ples ZŠ Přeštice ----- ---- 20 350 

21.4. (So) Den otevřených dveří v obou budovách školy 1. – 9. 420 50 420 

24.5. 
Hastrman a detektivové“ – představení, které 

připravil dramatický kroužek a Přeštické flétničky 

pro veřejnost                             / KKC Přeštice 

3.- 9.r. 46 3 150 

24.4. 
Křížem krážem písničkami – koncert sboru Skalka a 
křest nového CD 6. – 9. 32 3 150 

29.5. 
Skaláček, Přeštické flétničky:  

jarní koncert  „Zvonek zvoní, škola končí ...“ 1.- 9. 85 2 145 

1.6. 
Skalka – vystoupení v kostelíku na Vícově na 
akci Noc kostelů 6. – 9. 30 2 28 

25.6. 

Setkání s rodiči předškoláků                                 
/ Aula ZŠ Na Jordáně 

rodiče dětí z MŠ  - 
Dukelská, Gagarinova, 

Příchovice, Oplot, 
Dnešice  

------- 2 100 

 

16.2.   Akce pro školy   

    
žáci učitelé 

učitelé 
z jiných škol 

žáci z jiných škol 

29.9. Atletický čtyřboj 20 6 6 100 

10.11. Okresní pohár v basketbalu dívek 7 2 6 60 

9.11. Okresní pohár v basketbalu chlapci 7 2 6 60 

6.12. Vánoční koncert pro MŠ - Skalka 32 2 4 95 

13.12. Okresní pohár v odbíjené děvčat 12 2 6 72 

24.1. 
MŠ Dnešice 
       - návštěva předškoláků v 1.roč. 22 

1 1 4 

25.1. 
MŠ Oplot   
             - návštěva    předškoláků v 1.roč. 24 

1 1 12 

26.1. 
MŠ Přeštice Gagarinova ul., MŠ 
Příchovice – návštěva předškoláků v ZŠ 92 

4 3 35 

30.1. 
MŠ Přeštice Dukelská ul. – návštěva 
předškoláků v ZŠ 92 

4 4 50 

2.3. 
Chemická olympiáda – okr. kolo ve 
spolupráci s DDM Blovice 

2 1 5 15 

13.4. 
Setkání ke Dni učitelů – divadelní 
představení „Na správné adrese“ 

-- 
pro současné i bývalé zaměstnance naší školy 

i přeštických mateřských škol, ZUŠ a DDM 

24.5. 

„Hastrman a detektivové“ – představení, které 
připravil dramatický kroužek a Přeštické 
flétničky pro okolní MŠ a ZŠ 
                               / KKC Přeštice 

46 3 19 365 

15.5. 
Pohár Rozhlasu  
– okresní atletická soutěž 

50 8 24 450 
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22.5. 
Pohár Rozhlasu  
krajské kolo atletické soutěže 

30 8 28 540 

červen Sportovní den pro MŠ  10 4 4 50 

31.5. Atletický trojboj 20 4 10 110 

 

16.3. Akce pro žáky – 1. stupeň ZŠ 

termín  ročník počet žáků 

21. – 30.9. Dny otevřených dveří - DDM 1.– 5.roč. 445 

26.9. – 3.10. Výuka na DDH Blovice 4., 5.roč. 170 

29.9. „Hrnečku, vař“ D/ Alfa Plzeň 1.roč. 100 

4.10. Přespolní běh/ ZŠ Chlumčany 4., 5.roč. 8 

13.10 „Křesadlo“ D/ Alfa Plzeň 5.roč. 80 

17.,18.10. MěÚ Přeštice– Radnice / Exkurze 3.roč. 90 

18.10. „Křesadlo“ D/ Alfa Plzeň 4.roč. 90 

24.10. „O líném Honzovi“ / KKC Přeštice 1.- 5.roč. 445 

4.11. Logická olympiáda 2011– krajské kolo / Plzeň 3.,5.roč. 2 

8.11. „Krotitelé příšer“  film / JUNIORFEST, Cine Star Plzeň 3.roč. 90 

22.11.- 13.12. „Vánoční pečení“ – práce v DDM 1.- 5.roč. 445 

22.11. 2011 -     
  9.3. 2012   

 Plavecký výcvik / Bazén Klatovy 2.+ 3.roč. 175 

22.11. Recitační soutěž: 2.– 5.r./ školní kolo 2.– 5.roč.   48 

25.11. Okresní přebor v aerobiku jednotlivců / Stod 4.,5.roč. 6 

28.11. Finále soutěže Logická olympiáda 2011 /  
                                 PS Parlamentu ČR, Praha 

5.roč. 1 

28.11. „Přemyslovci – život ve středověku“ / 
                                         Aula ZŠ Na Jordáně 

2.- 5.roč. 155 

29.11. PYTHAGORIÁDA 2011/2012 / školní kolo 5.roč.   24 

29.11.-19.12. „Vánoce u kupců“, „Keram. vánoce J.Holubové“  
                                                        / výstava, DHP 

II.C, III.D, II.B 65 

29.11. Karlovarský skřivánek 2012 – školní kolo 

                                                                   / pěvec. soutěž 
1.- 5.roč.  60 

8.12. „Vánoční kabaret“ / KKC Přeštice 1.roč. 95 

9.12. „Za přírodou společně – Jakub Vágner“  
                                                         / KKC Přeštice 

5.roč. 75 

15., 20.12. „Micimutr“  / KZ Káčko Dobřany 1., 4.roč. 185 

20.12. Recitační soutěž 1.r. 1.roč. 12 

20.12. „Křesadlo“ D/ Alfa Plzeň 3.roč. 90 

19.1.2012 „Dravci – sovy“, přednáška s živými exempláři 
                                                                   / Tělocvična ZŠ  

1.- 5.roč. 450 

25.1. Matematická olympiáda: kat.Z5 – okresní kolo  
                                                                                 / Plzeň                                             

5.roč.    4 

7.2. „Jak víla Modrovláska splnila tři přání“  
                                                       / KKC Přeštice 

1.,2.roč. 185 

9.2. – 17.2. „Vzduchem, vodou, po kolejích – světem 
modelářů“ / výstava, DHP 

1.,3.,5.roč.   130 

14.,15., 28.2. „Hasiči“ / preventivně výchovná činnost 2.- 5.roč. 350 

15.2. – 17.2. Tamponování – práce v DDM 4., 5.roč. 170 

16.2. Karlovarský skřivánek 2012 – krajské kolo / Plzeň 4.,5.roč.   3 

29.2. Karnevalový den / tělocvična 1.roč. 95 

5.3. „Staré pověsti české II“  / KKC Přeštice 3.-5..roč. 255 

7.3. Přehlídka dětských recitátorů – okres. kolo/ Blovice 2.- 5.roč.    4  

7.,16.,21.3. Beseda v knihovně / MěK, dět. odd. III.A,B,D  65 

8.3. „Perníková chaloupka“ D/ Alfa Plzeň 2.roč. 90 

16.3. Matematický klokan 2012:  
                                   kategorie Cvrček, Klokánek 

2.- 5.roč. 355 

19.3.- 3.4. Velikonoce: práce v DDM 1.- 5.roč. 440 

27.3. Pythagoriáda 2011/2012 /okresní  kolo 5.roč. 9 

28.3. „Modrý tygr“ film / Cine Star Plzeň 1.roč. 90 

28.3. HZS Přeštice, exkurze / Průmyslová ul., Přeštice 2.roč. 85 
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28.3. Modrý tygr“  film / KZ Káčko Dobřany 3.roč. 90 

28.3. „Techmania“ výstava  / Plzeň 4.roč. 90 

28.3. Mc Donaldś Cup – ročníkový turnaj / Hala TJ 5.roč. 75 

30.3. Spelling – ročníková soutěž / ŠJ  5.roč. 70 

30.- 31.3. „Noc s Andersenem aneb Noc plná kouzel“ / ZŠ 5.roč. 60 

3.4. Čtenářská soutěž / třída II.A 2.roč. 12 

10.-17.4. Beseda v knihovně / MěK, dět. odd. 1.roč. 90 

11.-13.4. „Moje nejoblíbenější zvířátko“ výstava / KKC 1.-5.roč. 290 

14.4. Krajská přehlídka dětských recitátorů / SVČ Plzeň 3.,4.roč. 2 

18.4. Kinderiáda – krajské kolo / Domažlice 2.- 5-roč. 8   

20.4. PREVENTAN CUP 2012 – Vybíjená otevřená,    

okresní kolo / Tělocvična ZŠ Stod 
4.,5.roč. 12 

20., 27.4. „Zdravé zuby“- prevence / ZŠ 1.st. 4.roč. 90 

26.4. PREVENTAN CUP 2012 – Vybíjená dívky,   

okresní kolo / Tělocvična ZŠ Chlumčany 
4.,5.roč.  12 

26.4. Mc Donaldś Cup 2012 – okrskové kolo / TJ Chlumčany 2.- 5.r.  26 

27.4. Okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků I 
                                                                     / ZŠ Vejprnice 

2.- 5.roč.   6 

27.4. „Zemědělské stroje“ výstava  / AGROVEST IV.C 24 

2.5., 3.5. „Seznámení s hl. městem“ exkurze / Praha 5.roč. 75 

4.5. Dopravní soutěž ml. cyklistů – oblastní kolo 

                                                           / DDH Blovice 
4.,5.roč.   4 

9.5. Mc Donaldś Cup 2012 – okresní kolo / TJ Přeštice 2.- 5.roč.  28 

15.5. Mc Donaldś Cup 2012 – krajské kolo / 33.ZŠ Plzeň 4.,5.roč. 14 

15.,16.5. ZOO Plzeň – exkurze 1.roč. 90 

16.5.- 30.5. Tamponování – práce v DDM 1.- 3..roč. 275 

21.5. – 5.6. Přírodověda – „Učíme se v DDM“ 4.,5.roč. 165 

22., 25.5. Výuka na DDH Blovice IV.D, V.A,C,D. 80 

23.5. „Hastrman a detektivové“ D / KKC 1.- 5.roč. 455 

25.5.- 8.6. Beseda v knihovně / MěK, dět. odd. 1.roč. 90 

26.5.  Krajské kolo soutěže  Hlídek mladých zdravotníků  
                                                                     /  ZŠ Vejprnice 

4.,5.roč.   5 

5.6.- 12.6. „Rozloučení devá´táků s páťáky“ / třídy 5.roč. 5.,9.roč. 170 

13.6. Kinderiáda  – celostátní kolo / ASK Vršovice, Praha 2.- 5.roč. 8 

14., 15.6. Výuka na DDH Blovice IV.A,B,C, V.B 90 

15.6. Turnaj ve vybíjené – 3.r. / Házenkář. hřiště Příchovice 3.roč. 90 

21.6. „ZAYFERUS“- výukový program, soutěže 

                                                          / ZŠ Na Jordáně 

1.- 5.roč. 450 

    

    

 

 
Výtvarné a literární soutěže:   
 
Moje nejmilejší zvířátko ....................... 144 ( 1.- 5.roč.) ............... DDM Přeštice 
Podaná ruka ............................................ 5 ( 3.,4.roč.)  ............... DDM Kaznějov 
Kniha a já ..............................................  12 ( 4.roč.) ................... DDM Znojmo 
  

 

16.4. Akce pro žáky – 2. stupeň ZŠ 
16.9., 16.11. Den s městskou policií 6. 30 

27.9. ZOO Praha 8. 95 

říjen - 
prosinec 

Návštěva Úřadu práce 9. 85 

12.10. 
Hudebně vzdělávací pořad „Historie a vývoj 
rockové hudby 

7. – 9. 295 

20.10. Exkurze – Praha ND, Vyšehrad (Čj, D) 9. 95 

20.10. Praha – Planetárium, Mořský svět 6. 103 
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2.11. 
The Bear Theatre – div. představení s rodilými 

mluvčími 
6. - 9. 320 

23.11. Já, černošský bůh - divadlo Alfa 7., 8. 98 

28.11. Přemyslovci – hist. pořad - FABER 6 - 9. 430 

16.11. Plánované rodičovství – besedy v 9. ročníku 9. 98 

9. 12. Za přírodou společně – pořad Jakuba Vágnera 6. 105 

1.12. Regensburg - SRN - Exkurze 8., 9. 45 

7.12. Techmánia - Exkurze 6. 45 

14. a 15.12. Projektový den tělesné výchovy 8., 9. 202 

leden 
Profesní orientace – konzultace ve spolupráci s 
PPPP 

9. 101 

únor, březen Lyžařský výcvik 7. 70 

23.3. Projektový den tělesné výchovy 7. 103 

27.3. Testování PISA  9. 65 

30.3. Noc s Andersenem 6., 7. 35 

2.4. 
workshop – velikonoční zvyky   
„video konference“ s partnerskou školou 
v Kršku 

6. – 9. 25 

18.4. Beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou 6. – 8. 290 

25.4. Exkurze – Pražský hrad 7. 98 

26.-28.4. Štrasburk – exkurze do Evropského parlamentu 9. 20 

květen  Přeštická laťka – soutěž ve skoku vysokém 6. – 9. 62 

duben Velikonoční turnaj v basketbalu 7. 80 

2.5. Lakomec – DJKT Plzeň, večerní představení 6. – 8. 42 

26.4. Jaderná energetika - beseda 9. 85 

10.5. 
Exkurze – Zlín (v rámci environmentální 
výchovy) 

8. 42 

16.5. 
Drogová závislost - přednáška  PhDr. Ivan 
Douda 

8., 9. 202 

průběžně Školní florbalová liga  6. – 9. 70 

červen Naše řeka Úhlava - výstava v DHP  8.,  9. 60 

červen „Nácvik životních situací“ – projekt pro 9.r. 9. 102 

červen 
„Deváťáci baví páťáky“ – projekt 9. tříd pro žáky 
5. ročníku 

9., 5. 175 

21.6. Dravci – ukázka práce s živými zvířaty 6.-9. 430 

průběžně návštěva městské knihovny 6. – 9. 220 

    

květen, 
červen 

Botanické terénní vycházky a vycházky v rámci 
předmětu Environmentální výchova 

7, 8 120 

červen šestidenní zájezd do Anglie 8., 9. 35 

červen Školní zájezdy jednotlivých tříd po ČR 6. – 9. 410 

29.6. Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku 9. 100 

 
Účast v  olympiádách:  

Český jazyk – 13 žáků, Fyzika - 12 žáků, Matematika – 30 žáků, Chemie – 21 žáků,  

Přírodopis – 62 žáků, Dějepis – 21 žáků, Zeměpis – 55 žáků 
 

Další soutěže: 

Soutěž v anglickém jazyce – 6 žáků, Archimediáda – 7 žáků, Pythagoriáda – 59 žáků, 
Matematický klokan – 35 žáků, Korespondenční matematická soutěž Taktik – 36 žáků, 

Korespondenční soutěž 9. tříd o energetice, Mladý Demosthenes – 18 žáků, 

Recitační soutěž – 21 žáků, Literární soutěž „Komiks nás baví – 2 žáci 
 

Účast v ostatních soutěžích je patrná z přehledu o úspěších žáků. 
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16.5. Akce školní družiny 
Září :  

 Duhový chodník -  společná akce – soutěž  / křídy – kreslení na asfalt / 

 Den bez aut – bezpečnost dětí na veřejných komunikacích – dopravně bezpečnostní akce 

s pojišťovnou Generali, soutěž na kolech a koloběžkách – zajistili pracovníci MěÚ a Městské 

policie Přeštice 

 Papírové vlaštovky – výroba a soutěž v létání 

 Dětská hřiště v našem městě -  rekreační činnost – řízené hry 

 „Evropská noc vědců „ – účast na akci města s přespáním ve ŠD – 3.ročníky  
 

Říjen : 

 Chutě a barvy podzimu – soutěže,  výrobky z přírodních  materiálů  - „PODZIMNÍČEK“ - 

společná akce 

 Návštěva Káčka Dobřany  - „SAXÁNA, Lexikon kouzel“ – 4.10.2011 

 Týden knihoven - návštěva dětského oddělení – seznámení dětí s knihovnou, soutěžní 

odpoledne – po odděleních 

 Halloween – společná akce – družinové dýňování, odpoledne strašidel 

 Drakiáda   - společná akce, soutěž o nejhezčího draka ŠD a nejdelšího draka z listí 

 Sběr kaštanů a žaludů pro zvířatka – po odděleních 

 Návštěva výstavy drobného domácího zvířectva – Chovatelé Přeštice – celodruž.akce 

 

Listopad : „ Měsíc zdraví“ 

 Dny  zdraví  - společné akce :  „Beseda s dětským lékařem“ 

výroba ovocných a zeleninových salátů 

výroba prostírání – krabičky od čaje 

celodružinová soutěž – výtvarná – zdravé a nezdravé potraviny 

sportujeme pro své zdraví, vycházky do okolí školy 

 Solná jeskyně – po odděleních  

 Relaxační a zdravotní cvičení dětí u Štěpánky Korcové 

 Od počítače zpět ke knížkám  - „ POHÁDKOHRANÍ“                       

 „PIŠKVORKY“ – zábavné přemýšlení,  „Kdo si hraje nezlobí“ 

 Návštěva v DPS – podzimní výrobky, krátké recitační a pěvecké vystoupení – dny seniorů 

 DO-RE-MI  - pěvecká soutěž – celodružinová akce 

 

Prosinec : „Měsíc adventní“ 

 4.12.2011 – „ Honza a čert “- nedělní odpolední  výlet do divadla v Klatovech- celodruž.akce 

 5.12.2011 – Čertovské odpoledne – vánoční městečko na náměstí – účast- celodruž.akce  

 Čertovské rojení – Mikulášská nadílka ve ŠD 

 Vánoční pečení DDM – po odděleních 

 Návštěva  Příchovického betlému paní Andrlíkové – po odděleních 

 Návštěva DHP – vánoční výstava – po odděleních 

 Vánoční jarmark 14.12.2011 – účast na akci města 

 Vánoce s pohádkou – městská knihovna – dětské oddělení 

 Vánoční besídka s nadílkou dárků 

 Vánoční diskotéka 

 

Leden : 

 Zimní radovánky na sněhu, bobování, stavby ze sněhu, hry na sněhu 

/ soutěž o nejhezčí stavbu ze sněhu – po odděleních / 

 Dokrmování divokých kachen na řece – po odděleních 

 Svátek hraček – po odděleních 

 Závody aut na dálkové ovládání 

 Výtvarná soutěž DDM – „Moje nejoblíbenější zvířátko“ 

 Cvičení na míčích – relaxační a zdrav.cvičení – Mgr.Š.Korcová 

 Návštěva  KINA 3D Dobřany  - celodružinová akce 
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Únor : 

  Zimní radovánky na sněhu, bobování, stavby ze sněhu, hry na sněhu, soutěž o nejhezčí 

stavbu ze sněhu – po odděleních, bruslení  - KCT 

 Týden slušného chování – v odděleních, společné vyhodnocení 

 Lezecká stěna – budova ZŠ na Jordáně – po odděleních 

 MISS  školní družiny – v odděleních a celodružinová  

 Netradiční výtvarné techniky  - výroba masek na karneval  

 Kadeřnická show – celodružinová soutěž 

 Karnevalový rej, soutěž masek, taneční soutěž celodruž.akce 

Březen :  

 Dětská kniha – odpoledne v dětském oddělení městské knihovny  

 po odděleních – soutěže 

 Výtvarná soutěž ŠD – „Moje nejoblíbenější kniha „ 

 Vzpomínky na MŠ – návštěva předškolních tříd – po odděleních 

 Pálení MORENY – vyhnání ZIMY a vítání JARA ve městě – celodruž.akce 

 ZUMBA se Štěpánkou – celodružinová akce 

 Sobotní akce – „Masopustní průvod masek městem „ – účast s dětmi na akci KKC Přeštice 

Duben :   

 Týden barev – celotýdenní akce ŠD – vítáme jaro  

 Velikonoční tradice, velikonoční výzdoba, soutěž o nejhezčí velikonoční výrobek 

 Pečení velikonočních jidášů v DDM  - po odděleních  

 Den Země / ve spolupráci s KÚ Plzeňského kraje / - celodružinová akce 

 Odpoledne u hasičů – celodružinová akce 

 Čarodejnický rej – celodružinová akce 

 PROSTŘENO – celodružinová akce – výroba pomazánek 

 27.4. 2012 – celodenní výlet Praha – divadelní představení pro děti -  Divadlo Spejbla a 

Hurvínka Praha, plavba výletní lodí po Vltavě 

Květen:   

 Lehkoatletické závody – trojboj – celodružinová akce 

 12.5.2012 – sobotní akce – „Netradiční sporty v našem městě „ – vnitroblok, dobrovolná 

účast na akci pro děti a rodiče 

 Závody na kolech a koloběžkách -  ve spolupráci s MěÚ a Městskou policií Přeštice 

 Týden přírody – vyrábíme, kreslíme, pozorujeme v přírodě 

 Projekt „Řeka Úhlava je zdrojem pitné vody, není to smetiště“ 

- třídíme odpad – beseda na sběrném dvoře 

- výtvarná soutěž 
- čištění řeky Úhlavy – sobotní akce – dobrovolná / děti s rodiči – 

soutěže, vyhodnocení výtvar.soutěže / 

 Den se zvířátky – ukázka výcviku psů – kynolog.klub Přeštice 

 Turnaj ve vybíjené  

 Odpoledne s Klubem modelářů  Přeštice – ukázky letadel a aut na dálkové ovládání 

Červen :  

 Den dětí – zábavné soutěžní odpoledne se ZUMBOU – KKC Přeštice  

 Hledání pokladu – celodružinová akce 

 Celoodpolední výlet Ostrov Příchovice 

  „Proč se naše město jmenuje Přeštice?“ – beseda s Ing. Jiřím Bělem   

 Výtvarná soutěž vyhlášená DDM – „Pamětihodnosti Přešticka a okolí“, účast na vernisáži, 

vyhodnocení soutěže - DDM 

 Loučení se ŠD – spaní ve ŠD, noční hra, opékání buřtů – druhé ročníky   
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16.6. Účast na projektech jiných subjektů 
termín Název projektu Organizátor způsob účasti účastníci 

21.9. 
„BESIP“ – Evropský týden 
mobility v Přešticích 

Masarykovo nám. 
Přeštice 

testování 
znalosti pravidel 

silničního 
provozu 

180 žáků 1.- 
4.roč. 

30.9. 
 
„Hledáme talenty  
                na míčové hry“ 

TJ Přeštice, oddíl 
košíkové 

Sportovní akce, 
aktivity s míčem 

180 žáků 
2.,3.roč. 

4.10. 
 
Beseda – kniha „Kapřík Metlík“ 
(autor Jan Opatřil) 

MěK Přeštice, 
dět. odd. 

podání 
informací, 

beseda 

180 žáků 
2.,3.roč. 

25.10. „Předání čtenářských pasů“ 
MěK Přeštice, 
dět. odd. 

podání informací 3.B,C 

listopad Profi orientace PPP + ZŠ Spoluorganizace 
žáci  

9. ročníku 

průběžně 
Správná volba - Podpora 
kariérového poradenství na 
školách v Plzeňském kraji 

Regionální 
rozvojová 
agentura 
Plzeňského kraje, 
o. p. s. 

využívání 
portálu 

studujvpk.cz  
k výuce 

žáci 7. – 9. 
ročníku 

19.1. 2012 Setkání s rodiči předškoláků 
MŠ Přeštice, 
Gagarinova ul. 

podání 
informací, 

beseda 

pí uč., 
 1.stupeň 

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

podání 
informací, 

beseda 

pí uč., 
 1.stupeň 

18.5. „Sportovní dopoledne“ 
TJ Přeštice,    
oddíl házené 

plnění úkolů na 
stanovištích 

žáci 2.ročníku 

28.5. 
„Integrace na hřišti aneb Den 
plný sportu“ 

Základní škola 
speciální Diakonie 
ČCE Merklín 

Sportovní akce 
pro žáky, 

soutěže pro 
družstva 

48 žáků 2.,3. 
a 4.roč. 

1.6. 
Požární stanice Přeštice  
                                 - DOD 

PS Přeštice, 
Průmyslová ul. 

exkurze 1.roč. 

13., 20.6. Výchovný koncert – žáci ZUŠ ZUŠ Přeštice koncert 1.,2.roč. 

20.6. „Pasování na čtenáře“ 
MěK Přeštice, 
dětské oddělení 

Slavnostní přijetí 
starostou města 
v obřadní síni na 
radnici, „pasování 

na čtenáře“ 

žáci 1.roč. 

25.6. „Skoč-2012-lympiáda“ ZŠ Skočice zábavný pořad žáci III.A, D 

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,  

výchovné využití 
žáci 8. r. 

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 
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17.  Úspěchy našich žáků ve školním roce 2011/2012 

Poděkování patří soutěžícím za úspěšnou reprezentaci školy a všem vyučujícím a trenérům, 

kteří je na soutěže připravili. 

17.1. 1. stupeň ZŠ 
soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Matematická olympiáda 

- okresní kolo 
6. - 8. místo Andrea Waltová - 5.D  E. Kučerová 

Pythagoriáda 

- okresní kolo 

1. místo Andrea Waltová - 5.D  E. Kučerová 

1. místo Pavel Píchal - 5.A  Š. Havlíčková 

1. místo Barbora Schejbalová - 5.C  O. Vizingrová 

2. místo Gabriela Tůmová - 5.D  E. Kučerová 

  
2. místo Tomáš Regner - 5.D 

2. místo Klára Kabátová - 5.B  K. Brunátová 

Matematický klokan 

- Kategorie Cvrček 

1. místo 
Barbora Hanzlíčková - 3.B 

 H. Medková Kristýna Kohoutová - 3.B 

2. místo Sabina Bradová - 3.B 

3. místo 

Aneta Abrahámová - 3.A 

 D. Velíšková Valéria Hajšmanová - 3.A 

Magdaléna Horová - 3.A 

Nikola Hánová - 3.B 

 H. Medková Vanda krsová - 3.B 

Lucie Langová - 3.B 

Anežka Tejčková - 3.D  D. Mrskošová 

Matematický klokan 

- Kategorie Klokánek 
1. místo Tereza Tocháčková - 4.D  J. Schlucková 

Matematický klokan 

- krajské kolo 
1. místo 

Barbora Hanzlíčková - 3.B 

Kristýna Kohoutová - 3.B 
 H. Medková 

Recitační přehlídka 

- okresní kolo 

1. místo  

s postupem 

Anežka Tejčková - 3.D  D. Mrskošová 

Tereza Moulisová - 4.C  J. M. Schrimpfová 

1. místo Adriana Bernklauová - 5.A  Š. Havlíčková 

Okresní přebor v přespolním 

běhu 

1. místo Vanda Krsová - 3.B 

 M. Fornouzová 
2. místo  Barbara Píchalová - 4.C 

3. místo Klára Kabátová - 5.B 

3. místo Zdeněk Škopek - 5.D 

Logická olympiáda - krajské 

kolo 
2. místo Andrea Waltová - 5.D  E. Kučerová 

Přehlídka dětských recitátorů 

- okresní kolo 

1. místo s postupem Anežka Tejčková - 3.D  D. Mrskošová 

1. místo s postupem Tereza Moulisová - 4.C  J. M. Schrimpfová 

1. místo Adriana Bernklauová - 5.A  Š. Havlíčková 

Přehlídka dětských recitátorů 

- krajské kolo 

1. místo s postupem 

do Národní 

přehlídky 

Tereza Moulisová - 4.C  J. M. Schrimpfová 

2. místo Anežka Tejčková - 3.D  D. Mrskošová 

Kinderiáda 

- krajské kolo 

postup do 

celostátního kola 
žáci 2. - 5. ročníku 

 M. Fornouzová 
Preventan Cup  

- vybíjená smíšená - okr.kolo 
3. místo žáci 4. a 5. ročníku 

Preventan Cup  

- vybíjená dívky - okr.kolo 
2. místo dívky 4. a 5. ročníku 

Mc Donald Cup 

- okrskové kolo 
2. místo chlapci 2. a 3. ročník 

 M. Hánová 

 V. Klokan 
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1. místo chlapci 4. a 5. ročník 
 A. Němečková 

 M. Knopf 

Mc Donald Cup 

- okresní kolo 

1. místo chlapci 2. a 3. ročník 

 M. Hánová 

 K. Valenta, M. 

Kokoška 

1. místo chlapci 4. a 5. ročník 

 A. Němečková 

 M. Knopf, J. 

Stehlík 

Mc Donald Cup 

- krajské kolo 

4. místo chlapci 2. a 3. ročník 

 M. Hánová 

 V. Klokan. V. 

Fořt 

3. místo chlapci 4. a 5. ročník 
 A. Němečková 

 M. Knopf 

Dopravní soutěž mladých 

cyklistů 

- oblastní kolo 

4. místo chlapci a dívky I  O. Vizingrová 

Okresní soutěž mladých 

zdravotníků 
1. místo hlídka I 

 A. Bezděková 

 J. Kozlová 

17.2. 2. stupeň ZŠ   
soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Biologická olympiáda 

- okresní kolo 

5. místo Diana Voráčková - 9.C  I. Petelíková 

7. - 8. místo Radka Süssová - 7.A  J. Rajčok 

Chemická olympiáda 

- okresní kolo 

1. místo Zdeněk Pavlátka - 9.D 
 V. Kašpar 

6. - 7. místo Diana Voráčková - 9.C 

Matematická olympiáda 

- okresní kolo 

4. - 6.místo Jiří Kasl - 9.B  Z. Sedláková 

7. místo Marie Tesařová - 8.A  Z. Sedláková 

8. místo Daniel Černý - 8.B  A. Převrátilová 

Matematický klokan 

- okresní kolo 
2. místo Zdeněk Pavlátka - 9.D  M. Malík 

Pythagoriáda  

- okresní kolo 

1. - 2. místo Nikola Rybáčková - 6.E 

 M. Majerová 
6. - 12. místo 

Kristýna Burianová - 6.E 

Andrea Burianová - 6.E 

3. místo Lukáš Vladař - 7.C  P. Žižková 

Zeměpisná olympiáda 

3. místo Andrea Burianová - 6.E  L. Křížová 

6. - 7. místo Milan Abrahám - 6.A  Z. Sedláková 

4. místo Zdeněk Sýkora - 7.D  K. Charvát 

7. místo Vojtěch Kovařík - 7.B  J. Rajčok 

1. místo Marie Tesařová - 8.A 
 Z. Sedláková 

4. místo Veronika Šípová - 8.A 

Fyzikální olympiáda 

- okresní kolo 

2. místo Zdeněk Pavlátka - 9.D  J. Dobranský 

3. místo Jiří Kasl - 9.B 
 D. Bošková 

4. místo Zuzana Hrabětová - 9.B 

7. místo Karolína Netušilová - 8.A 

 J. Romová 
8. místo Kamila Mišterová - 8.A 

9.- 10. místo 
Miroslava Blechová - 8.A 

Veronika Šípová - 8.A 

Archimediáda 

- okresní kolo 

2. místo Jan Šmrha – 7.C 

 D. Bošková 

3. místo Daniel Váca – 7.C 

4. místo Lukáš Vladař – 7.C 

5. místo Petr Kučera – 7.A 

7. – 8. místo Marta Bukovjanová – 7.A 

Soutěž v německém jazyce 

- okresní kolo 

1. místo Martin Dolejš - 9.A 

 P. Žižková 2. místo Zdeněk Pavlátka - 9.D 

Soutěž v Nj - krajské kolo 4. - 5. místo Martin Dolejš - 9.A 
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Soutěž v anglickém jazyce 

- okresní kolo 

1. místo Lada Pastyříková - 9.C 

 J. Brunnerová 
4. místo Eva Levorová - 9.C 

Soutěž v anglickém jazyce 

- krajské kolo 
4. místo Lada Pastyříková - 9.C 

Olympiáda z českého jazyka 

- okresní kolo 
6. - 9. místo Michaela Havlíčková - 9.B  V. Straková 

Malujeme lidoopy 

- soutěž ZOO Plzeň 

1. místo Radka Süssová - 7.A 

H. Matějovská 2. místo Natálie Langová - 6.C 

čestné uznání A. M. Mikulecká - 7.A 

Mladý Demosthenes 

-regionální kolo 

1. místo s postupem 

do krajského kola 
Vladimír Přibáň - 7.B  L. Dobranská 

1. místo s postupem 

do krajského kola 
Václav Petrželka - 9.D  E. Dolanská 

„Chceme být vidět“  

fotosoutěž 

zvláštní cena za 

inovativní přístup 

Adéla Kvíderová – 6.E 

Andrea Burianová – 6.E 
A. Převrátilová 

Atletický čtyřboj - okresní kolo 

 

1. místo družstvo mladších žákyň 
 I. Malátová 

1. místo družstvo starších žákyň 

1. místo družstvo mladších žáků 
 K. Charvát 

1. místo družstvo starších žáků 

Atletický čtyřboj - krajské 

finále 
4. místo družstvo starších žáků  K. Charvát 

Okresní přebor v přespolním 

běhu - družstva 

 

1. místo družstvo mladších žáků 

 I. Malátová 
1. místo družstvo mladších žákyň 

1. místo družstvo starších žákyň 

2. místo družstvo starších žáků 

Okresní přebor v přespolním 

běhu - jednotlivci 

1. a 2. místo 
Kryštof Krs (6.E), Zdeněk 

Sýkora (7.D) 

 I. Malátová 1. až 6. místo 

Adéla Radová, Aneta 

Šteflíková, Andrea Burianová, 

Eliška Radová (6.E), Lucie 

Nehasilová (7.C), Jana 

Šašková (7.A) 

3. místo Zdeněk Polívka - 9.D 

2. místo Lucie Staňková - 8.B 

Krajský přebor v přespolním 

běhu - družstva 

 

1. místo družstvo mladších žákyň 

 I. Malátová 
1. místo družstvo mladších žáků 

3.místo družstvo starších žákyň 

4. místo družstvo starších žáků 

Krajský přebor v přespolním 

běhu - jednotlivci 

2. místo Kryštof Krs - 6.E 

 I. Malátová 

3. místo Zdeněk Sýkora - 7.D 

1. místo Adéla Radová - 6.E 

3. místo Aneta Šteflíková - 6.E 

3. místo Lucie Staňková - 8.B 

Okresní přebor v košíkové 

 

1. místo družstvo chlapců  K. Charvát 

1. místo družstvo děvčat  I. Malátová 

Okresní turnaj ve florbalu 
1. místo družstvo chlapců (ktg.III.) 

 K. Charvát 
4. místo družstvo chlapců (ktg.IV.) 

Florbal - krajské finále 3. místo družstvo chlapců (ktg.III.)  K. Charvát 

Coca Cola Cup (kopaná) 

- okresní kolo 
1. místo 

fotbalové mužstvo  

6. - 9. ročník 
 K. Charvát 

Coca Cola Cup (kopaná) 

- krajská kvalifikace 
1. místo 

Coca Cola Cup (kopaná) 

- krajské kolo 
2. místo 
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Krajské finále v házené 
5. místo družstvo chlapců (ktg.IV.)  K. Charvát 

5. místo družstvo děvčat (ktg.IV.)  A. Hajžman 

Okresní přebor v aerobiku 

- mladší žákyně 

 

1. místo Tereza Kozlová - 6.D 
 D. Hodanová 

 I. Malátová 
2. místo Kristýna Voráčková - 7.C 

3. místo Karolína Machuldová - 6.E 

Okresní přebor v odbíjené 

 

2. místo družstvo děvčat  I. Malátová 

3. místo družstvo chlapců  K. Charvát 

Futsal - krajská kvalifikace 2. místo družstvo starších chlapců  K. Charvát 

  

Futsal - krajské kolo 1. místo družstvo mladších chlapců 

Futsal - mezikrajové finále o 

postup 

2. místo družstvo starších chlapců 

2. místo družstvo mladších chlapců 

AND1 cup  

- okresní kolo soutěže v 

košíkové pro 6. - 7. r. 

 

1.místo družstvo mladších chlapců  K. Charvát 

1. místo družstvo A mladších děvčat 
 I. Malátová 

2. místo družstvo B mladších děvčat 

Basketbal - krajské kolo 4. místo družstvo starších chlapců  K. Charvát 

Pohár rozhlasu 

- okresní kolo 

 

1. místo mladší žáci 
 K. Charvát 

1. místo starší žáci 

1. místo mladší žákyně  I. Malátová 

1. místo starší žákyně  D. Hodanová 

Pohár rozhlasu 

- krajské kolo 

 

1. místo mladší žáci  K. Charvát 

2. místo mladší žákyně  I. Malátová 

3. místo starší žáci  K. Charvát 

3. místo starší žákyně  D. Hodanová 

Házená 

- krajský přebor 
2. místo mladší žáci 

 A. Hajžman 
Street hockey 

- krajské finále 
1. místo mladší žáci 

17.3. Školní atletický klub  
soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Krajský přebor nejmladšího 

žactva ve víceboji - jednotlivci 

1. místo Barbara Píchalová - 4.C 

 Čeněk Smetana 

2. místo Matyáš Janda - 6.A 

3. místo Matyáš Kulla - 2.C 

3. místo Vanda Krsová - 3.B 

4. místo Klára Lokajíčková 

4. místo Vojtěch Naxera - 4.C 

5. místo Lucie Vacíková - 4.B 

6. místo Veronika Dobrá - 4.A 

Krajský přebor nejmladšího 

žactva ve víceboji - družstva 
2. místo Školní atletický klub 

 Čeněk Smetana 
Krajský přebor mladších žáků 

ve víceboji 
4. místo Kryštof Krs - 6.E 

Pohár mládeže Plzeňského 

kraje v přespolním běhu 

 

1. místo Barbara Píchalová - 4.C 

 Čeněk Smetana 

1. místo Zdeněk Polívka - 9.D 

2. místo Vanda Krsová - 3.B 

2. místo Kryštof Krs - 6.E 

2. místo Marek Stehlík - 3.D 

3. místo Veronika Dobrá - 4.A 

3. místo Karel Naxera - 6.E 

4. místo Klára Lokajíčková 

4. místo Veronika Kukaňová  - 9.B 

5. místo Kateřina Křenková - 4.B 

5. místo Jan Štych - 4.C 
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5. místo Vojtěch Naxera - 4.C 

Halové mistrovství Plzeňského 

a Karlovarského kraje 

1. místo (koule) Tomáš Regner - 5.D 

Čeněk Smetana 

1. místo (1000 m) Kryštof Krs - 6.E 

1. místo (300 m) Jan Míka - 9.C 

2. místo (1000 m) Lukáš Krýsl - 7.D 

2. místo (koule) Jan Míka - 9.C 

2. místo (koule) Klára Lokajíčková 

3. místo (600 m) Štěpán Ferenčík - 4.A 

3. místo (60 m) Barbara Píchalová - 4.C 

3. místo (60 m př.) Andrea Burianová - 6.E 

4. místo (60 m) Matyáš Janda - 6.A 

4. místo (koule) Veronika Kukaňová - 9.B 

4. místo (60 m) Jan Míka - 9.C 

4. místo (300 m) Klára Lokajíčková 

5. místo (dálka) Barbara Píchalová - 4.C 

5. místo (600 m) Barbara Píchalová - 4.C 

5. místo (300 m) Matyáš Janda - 6.A 

5. místo (dálka) Matyáš Janda - 6.A 

6. místo (600 m) Jan Štych - 4.C 

6. místo (600 m) Lucie Wiesnerová - 5.D 

6. místo (150 m) Jan Míka - 9.C 

6. místo (60 m) Klára Lokajíčková 

7. místo (300 m ) Kryštof Krs - 6.E 

7. místo (60 m př.) Veronika Kukaňová - 9.B 

Mistrovství ČR - přespolní běh 
3. místo Lukáš Krýsl - 7.D 

19. místo Kryštof Krs - 6.E 

Mistrovství PK - přespolní běh 

1. místo Kateřina Burianová - 3.B 

 Čeněk Smetana 

1. místo Lukáš Krýsl - 7.D 

2. místo Matyáš Janda - 6.A 

3. místo Michal Duchek - 3.A 

3. místo Lucie Wiesnerová - 3.D 

5. místo Barbara Píchalová - 4.C 

8. místo Kateřina Křenová - 4.B 

8. místo Jan Štych - 4.C 

Přebor města Plzně - přespolní 

běh 

1. místo Kateřina Burianová - 3.B 

1. místo Lukáš Krýsl - 7.D 

2. místo Kryštof Krs - 6.D 

3. místo Lucie Wiesnerová - 5.D 

4. místo Michal Duchek - 3.A 

4. místo Barbara Píchalová - 4.C 

5. místo Vanda Krsová  - 3.B 

5. místo Matyáš Janda - 6.A 

5. místo Andrea Burianová - 6.E 

Pohár mládeže Plzeňského 

kraje v atletice 

- stav po 4. kole 

1. místo Kateřina Burianová - 3.B 

 Čeněk Smetana 

1. místo Lukáš Krýsl - 7.D 

2. místo Michal Duchek - 3.A 

3. místo Lucie Wiesnerová - 5.D 

3. místo Andrea Burianová - 6.E 

3. místo Kryštof Krs - 6.E 

4. místo Vanda Krsová  - 3.B 

4. místo Matyáš Janda - 6.A 

4. - 5. místo Štěpán Ferenčík - 4.A 

5. místo Radek Šilingr - 2.A 

5. místo Barbara Píchalová - 4.C 
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6. místo Kateřina Křenková - 4.B 

Mistrovství Plzeňského a 

Karlovarského kraje 

1. místo (800 m) Kryštof Krs - 6.E 

 Čeněk Smetana 

1. místo (1500 m) Lukáš Krýsl - 7.D 

2. místo (dálka) Kryštof Krs - 6.E 

2. místo (dálka) Daniel Tureček - 8.D 

3. místo (výška) Matyáš Janda - 6.A 

3. místo (výška) Daniel Tureček - 8.D 

3. místo (600 m) Jan Štych - 4.C 

3. místo (míček) Lucie Wiesnerová - 5.D 

4. místo (60 m) Barbara Píchalová - 4.C 

4. místo (60 m př.) Andrea Burianová - 6.E 

4. místo (míček) Andrea Burianová - 6.E 

4. místo (100m př.) Veronika Kukaňová - 9.B 

5. místo (míček) Kryštof Krs - 6.E 

5. místo (150 m) Daniel Tureček - 8.D 

Mistrovství Plzeňského kraje 

ve vícebojích 
3. místo Matyáš Janda - 6.A 

Krajský přebor nejmladšího 

žactva a přípravek ve 

vícebojích 

1. místo Michal Pergler - 1.C 

 Čeněk Smetana 

1. místo Radek Šilingr - 2.A 

2. místo Roman Pilný - 1.D 

2. místo Kateřina Burianová - 3.B 

3. místo Barbara Píchalová - 4.C 

5. místo Lucie Wiesnerová - 5.D 

5. místo Michal Duchek - 3.A 

Nejlepší halové výkony  v ČR ve své kategorii k 29. 2. 2012 

Barbara Píchalová - 4.C 

1. místo skok daleký 406 cm 

1. místo běh na 60 m 9.39 s 

2. místo běh na 600 m 2:07,76 min 

Lucie Wiesnerová - 5.D 6. místo běh na 600 m 2:08,16 min 

Štěpán Ferenčík - 4.A 6. místo běh na 600 m 2:07,20 min 

Jan Štych - 4.C 9. místo běh na 600 m 2:10,77 min 

Kateřina Křenková - 4.B 11. místo běh na 600 m 2:16,46 min 

Matyáš Janda - 6.A 
2. místo běh na 300 m 47,84 s 

11. místo běh na 60 m 8,79 s 

Kryštof Krs - 6.E 
1. místo běh na 1000 m 3:20,98 min 

21. místo běh na 300 m 47,98 s 

Lukáš Krýsl - 7.D 2. místo běh na 1000 m 3:20,98 min 

Andrea Burianová - 6.E 31. místo běh na 60 m př. 12,06 s 

Jan Míka - 9.C   běh na 300 m 41,60 s 

 

 

V Přešticích 31. 8. 2012      Mgr. Josef Šperl 

           ředitel školy 


