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1. Charakteristika školy 

Název školy: Základní škola Josefa Hlávky Přeštice 

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. Petr Fornouz, od 1. 8. 2013 

 

 

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 * 

86/84,039 60/59,5 
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 

  

3.2.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 

Všichni pedagogové vyučovali kvalifikovaně. 

 
 

 

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. 2014 

Počet tříd 

 

121 100 4 

 

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

střední školy 

5.1.  Prospěch žáků (stav k 31. 8. 2014) 
 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

893 485 390 18 - 

Počet žáků, kteří konali opravné zkoušky: 8, z toho 3 žáci uspěli při opravných zkouškách 

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 108 

Žáci, kteří přešli do SŠ 108 

Z toho 3 z 5. ročníku   na osmileté gymnázium 

4 ze 7. ročníku   na šestileté gymnázium 

 9 z 8. ročníku  

 92 z 9. ročníku  

  40 na učební obory   

8 na gymnázia  

na ostatní maturitní obory 56 žáků, z toho například 

- Obchodní akademie 2 žáci 

- Střední zdravotnické školy 8 žáků 

- Střední průmyslové školy 26 žáků 

- Střední zemědělská škola 5 žáků 

ostatní – 4 žáci 

 

5.3. Výsledky vzdělávání žáků 
Zjišťování výsledků vzdělávání je ve škole věnována patřičná pozornost. Žáci během celého školního 

roku procházejí testy v různých oborech vzdělávání. Testy jsou meziročníkově srovnávány a  

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

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.  

Cestou ke zlepšení kvality výuky a zvýšení zájmu žáků je i využívání nových moderních poznatků a 

pomůcek. Vedení školy na přelomu roku 2013 a 2014 podalo žádost do ROPu a s projektem „Podpora 
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rozvoje výuky přírodních věd pro žáky ZŠ Josefa Hlávky Přeštice“ uspělo. Vlastní realizace a využití 

pomůcek z tohoto projektu bude realizováno ve školním roce 2014/2015. 

 

5.4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy  
 

gymnázia 13, z toho 4 ze 7. r. a 3 z 5. r. 

obchodní akademie 2 

střední zemědělské školy 5  

střední zdravotnické školy 8 

střední průmyslové školy 26, z toho 10 na nematuritní obory 

SOŠ a SOU s maturitou 48, z toho 15 na nematuritní obory 

střední odborná učiliště 20 

konzervatoř, umělecko-průmyslové školy 0 

Do pracovního procesu 0 

 

6. Prevence rizikového chování 

Škola se systematicky  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 na 1.st. Na 2.stupni proběhly adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku a 

následně i další kurz ve třídách, kde se objevily negativní projevy chování.  Škola má zpracovaný tzv. 

Minimální preventivní program, který je realizován v průběhu celého školního roku.  

Na 1. stupni probíhá prevence rizikového chování kontinuálně, většinou v rámci výuky. 

 

 

Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2013/2014 

6. ročník 

 

 Adaptační kurzy 

Jednodenního programu se zúčastnily na začátku září všechny třídy šestého ročníku 

pod vedením Mgr. Ivy Kočandrlové (školní metodik prevence). Cílem programu bylo 

odbourání nervozity z nového prostředí, nových spolužáků a učitelů, seznámení žáků 

mezi sebou, stmelení žáků, vytvoření pozitivní a kooperativní atmosféry ve třídě.  

 

 Den s městskou policií 

Pro žáky šestých tříd připravila v září Městská policie Přeštice přednášku v rámci 

Evropského týdne mobility týkající se činnosti městské policie v oblasti dodržování 

dopravních předpisů a veřejného pořádku. 

 

 S tebou o tobě 

Dívkám šestého ročníku byl určen program S tebou o tobě, který jim s ohledem k 

jejich věku poskytl informace o změnách, jež doprovázejí období dospívání. Cílem 

programu byla také snaha formovat pozitivní přístup dívek k sobě, svému tělu a 

vzhledu, upevňovat u nich žádoucí zdravotní a hygienické návyky. Realizátorem 

programu byla společnost MP Promotion. 
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 Preventivní program HZS Přeštice 

Žáci šestého a sedmého ročníku měli možnost seznámit se s činností hasičů.  V dubnu 

při příležitosti oslav 25. výročí profesionální jednotky hasičů v Přešticích byl na 

Masarykově náměstí připraven pro veřejnost program obsahující ukázky z jejich 

činnosti, žáci např. zhlédli vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla nebo 

záchranu osob pomocí vrtulníku. 

 

7. ročník 

 Preventivní program HZS Přeštice 

 

 

8. ročník 

 Dětská mozková obrna 

O zkušenosti se životem s dětskou mozkovou obrnou se přišel se žáky osmého a 

devátého ročníku podělit Daniel Havlík, který se snaží ukázat ostatním, že i s DMO se 

dá aktivně žít. 

 

 Branný den 

V červnu se žáci osmého ročníku zúčastnili branného dne, během kterého se seznámili 

s prací jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. 

 

 

9. ročník 

 Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí 
V říjnu a listopadu proběhla ve třídách devátého ročníku přednáška a následná diskuze 

na téma sexuální život a zodpovědný přístup k němu, antikoncepce, plánované 

rodičovství, rizika neplánovaných těhotenství a interrupcí, těhotenství a vývoj zárodku 

a plodu během něj. Přednášku i diskuzi vedla paní Jitka Kultová z Národní iniciativy 

pro život. 

 

 Finanční gramotnost 
Žáci devátého ročníku absolvovali v říjnu přednášku zaměřenou na rozvoj finanční 

gramotnosti dětí. Svým obsahem přednáška navazovala na témata probíraná 

v matematice a v občanské výchově. 

 

 Rozloučení deváťáků s páťáky 
Žáci devátých tříd připravili program pro páťáky, během kterého budoucí šesťáci 

poměřili síly v nejrůznějších soutěžích a seznámili se s budovou druhého stupně 

základní školy. Program proběhl v červnu pod vedením učitelů občanské výchovy a 

stejně jako v předchozích letech bylo jeho cílem usnadnění přechodu dětí z prvního na 

druhý stupeň. 

 

 Dětská mozková obrna 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorská činnost 

Počet vzdělávacích akcí 102 

Celkový počet účastníků 288 

Vzdělávací instituce - Národní institut pro další vzdělávání,  

ZČU Plzeň, Krajské centrum vzdělávání a 

Jazyková škola Plzeň, INFOA, AV Media  

 
Kromě jednorázových a krátkodobých akcí uvedených v tabulce: 

- 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.  

- jedna kolegyně je lektorkou AV Media 

Mnohé vzdělávání si učitelé hradí jako samoplátci. Škola se snaží pro DVPP získávat množstevní 

slevy či využívat nabídku školení hrazených z fondů EU a tím umožnit vzdělávání většímu počtu 

zaměstnanců (např. školení Zdravotní hlediska dětí ve výuce). 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

aktivity Počet 

akce pro veřejnost 17 

akce pro školy 9 

akce pro žáky více než 125 + akce ŠD 

 
 

Škola se významně prezentuje na veřejnosti ať už pořádáním různých kulturních akcí či účastí žáků 

na kulturních akcích pořádaných městem či jeho příspěvkovými organizacemi. V rámci výuky se 

žáci účastní množství akcí, které pořádá sama škola nebo jiné vzdělávací instituce. 

Stále větší roli hraje prezentace na webových stránkách, kde se široká veřejnost může seznámit 

s akcemi, které škola pořádá i s průběžnými zprávami a výsledky našich žáků z těchto akcí. 

Mezi nejúspěšnější akce pro veřejnost patří dlouhodobě Vánoční jarmark a  na jaře konaný Den 

otevřených dveří. Významově nenahraditelnými akcemi jsou školní výlety a exkurze, návštěvy 

divadelních a kulturních pořadů. 

Stále větší význam hraje aktivní zapojení žáků do sportovních činností v rámci kroužku 

Sportovních her a také Školního atletického klubu. Pro talentované žáky byl organizován kurz 

sportovního plavání. Jako organizátoři nejvýznamnějších sportovních soutěží na okrese či krajských 

finálí si naše škola vedla velice dobře a z dlouhodobého hlediska je snahou tuto vysokou laťku 

dobré organizace udržet. 

 

Seznam akcí naleznete v příloze této zprávy. 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a 

dalších kontrol 

V tomto školním roce na naší škole neproběhla inspekční činnost ČŠI.  

Kontrola Finančního výboru Města Přeštice proběhla 26. 5. 2014. Doporučení pokračovat 

v nastaveném kurzu poptávek budou i nadále realizována i v následujícím školním roce. 
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10.  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 

10.1.  Příjmy (kalendářní rok 2013) 
 Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 29 736  29 736 

dotace na provozní výdaje od zřizovatele 6 953  6 953  

poplatky od rodičů – školné 172  172 

poplatky za stravování  2 726  2 726 

příjmy z doplňkové činnosti  275 275 

ostatní příjmy (Hlávkova nadace) 80  80 

další příjmy 22  22 

výnosy z transferů (Moderní škola, Zelená 

škola, Dotace ÚP, Český atletický svaz) 
666 

 
666 

Celkem 40 355 275 40 630 

 

 

10.2.  Výdaje (kalendářní rok 2013) 
 Hlavní 

činnost   

Doplňková 

činnost 

CELKEM 

Investiční 0  0 

Neinvestiční 40 163 171 40 334 

z toho:    

přímé náklady    
    na platy pracovníků 22 181 58 22 239 
    ostatní osobní náklady 120  120 
    zákonné odvody + FKSP 7 891 14 7 905 
    náklady na DVPP 47  47 
    náklady na učební pomůcky 682  682 
    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) 122  122 
    OON (Moderní škola, Zelená škola) 411  411 

provozní náklady    
spotřeba materiálu  4 238 95 4 333 
energie 2 391  2 391 
opravy a údržba 705  705 
ostatní služby 1 328  1 328 
Jiné ostatní náklady 47                 4               51 
    

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. Na základě výstupu z Rady rodičů byl 

tento projekt v červnu 2014 ukončen. 

Spolupráce s partnerskou školou ve slovinském městě Krško probíhá od roku 2006.  

Nově se žáci zapojili do projektu E-twinning s řeckou školou v Trikale.  

Účast v obou projektech má velký výchovný význam a je žáky i rodiči vnímána velmi pozitivně. 
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12.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 

 

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

pokryje téměř 100% nákladů (67 tis. Kč). 

- projekt začal být realizován 25. 3. 2013 a byl dokončen  25. 5. 2014 

- 30. 7. 2014 byl obdržen dopis o schválení závěrečné zprávy projektu od MŽP a projekt byl 

ukončen 

Podpora rozvoje výuky přírodních věd pro žáky ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 

- projekt na nákup nových moderních pomůcek pro výuku přírodních věd v hodnotě cca 1 

milion Kč 

- 27. výzva ROP NUTS II Jihozápad, č. projektu CZ.1.14/2.4.00/27.022962 

- projekt byl schválen 14. 2. 2014 a vlastní realizace započala v červenci 2014 

- dokončení projektu se předpokládá do 31. 12. 2014 

Modernizace IT vybavení ZŠ Josefa Hlávky Přeštice – cesta ke zkvalitnění podmínek výuky 

- projekt na nákup a modernizaci IT technologií v obou budovách školy v ceně cca 1,5 mil. Kč 

- projekt podán 18. 7. 2014 do 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad 

- vyhodnocení a oznámení o přijatelnosti a přidělení dotace se předpokládá v listopadu 2014 

Zapojení informačních technologií do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů – dotace LČR 

- dotace od Lesů České republiky, s. p. ve výši 15 tis. na nákup dataprojektoru do třídy 7. E 

- realizováno v červenci 2014, konečné vyúčtování dotace je do 31. 3. 2015 

 

 

 
 

Zahajovací práce na realizaci Arboreta - projekt Zelená škola 
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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 Josefa Hlávky 

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.  

Každoroční finanční příspěvek od Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových přispívá k podpoře 

aktivit nadaných a talentovaných žáků. Podpora se týká nadstavbové činnosti v kroužcích, 

příspěvku na jazykové tábory, podporu nadaných sportovců.  
 

14.  Zájmové útvary 

S úpravou RVP a zavedením druhého cizího jazyka došlo ke zrušení volitelných předmětů. 

Volitelné předměty byly zahrnuty do povinné výuky nebo zrušeny. Jedná se o předměty: 

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

Nepovinné předměty 

Náboženství 

Zájmové útvary  

Škola z důvodu zrušení volitelných předmětů přesunula nabídku do kroužků, které nabízejí žákům 

různé aktivity. Ve školním roce 2013/2014 škola organizovala aktivity žáků v  Pěveckém sboru 

Skaláček, Pěveckém sboru Skalka a v  Přeštických flétničkách (hudební kroužek). 

Další kroužky: Cvičení při hudbě, Sportovní lezení, Kroužek cvičení řeči, Zdravotnický kroužek, 

Dramatický, Chovatelský, Školní atletický klub, Tvoříme z hlíny (keramický), Sportovní hry. 

 

15.  Další údaje 

15.1. Spolupráce s rodičovskou veřejností 
Dlouhodobě se osvědčuje spolupráce s rodičovskou organizací Rada rodičů. V loňském roce došlo 

ke změně ve vedení Rady rodičů a následně i k užší spolupráci při realizaci vlastní spolupráce. 

Rada rodičů podporuje školu i finančně. Byla nastavena pravidla pro čerpání prostředků pro 

jednotlivé akce. Třídní učitelé i ostatní pedagogové průběžně monitorují situaci mezi žáky a snaží 

se rodiče včas informovat o vznikajících problémech. K tomu jistě přispělo i zveřejnění kontaktů na 

třídní důvěrníky, kteří se stávají komunikátory mezi rodiči a školou. Dalším krokem ke zlepšení 

spolupráce s rodiči je připravovaný projekt elektronické žákovské knížky a otevření e-mailové 

komunikace mezi třídními učiteli a rodiči. Obě části budou realizovány od 1. 9. 2014. 

 

15.2. Partnerské vztahy se školami 
Minulý školní rok se 45 žáků sedmých a osmých tříd zapojilo do projektu E-twinning s řeckou školou 

v Trikale. Dopisovali si se stejně starými řeckými dětmi a dozvídali se spoustu zajímavých informací 

nejen o škole. Zdokonalovali se tak v angličtině, ale i v zeměpisu a dějepisu, plnili úkoly, při kterých 

srovnávali zvyky, jídlo, školní předměty, trávení volného času a zjišťovali, co všechno je v Řecku jiné 

a co je stejné. Celý projekt jim tedy přinesl mnoho užitečných informací a zvýšil povědomí o životě v 

jiné zemi. 

 

15.3.  Materiální a technické zabezpečení 
V tomto školním roce proběhly kromě běžné údržby následující úpravy a investice: 
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V budově 1. stupně v Rebcově ulici: 

opravy podlah ve čtyřech třídách a u ŠD, vymalování vybraných prostor, kompletní obnova 

obkladů a sanitárního zařízení ve všech třídách, rekonstrukce hlavní chodby u 5. ročníku, vybavení 

do ŠD, nové učitelské stoly a židle, výměna vestavěných skříní ve čtyřech třídách, výměna 

nevyhovujících tabulí ve 1. třídách. 

 

V areálu 2. stupně Na Jordáně: 

oprava střech na části budovy v částce 1,1 mil. Kč, výměna parapetních desek ve třídách a 

kabinetech  I. patro jih, malování vybraných prostor, rekonstrukce oplocení víceúčelového hřiště, 

realizace venkovního stání pro kola včetně kamerového systému, výměna sporáků v učebně vaření, 

nové vybavení lavicemi a židlemi ve dvou třídách, opravy soklů ve vnitrobloku školy i na vnější 

fasádě. 
 

Ve školní jídelně: 

instalace digestoře ve výdejně ŠJ. 
 

Spolupráce se zřizovatelem byla i ve školním roce 2013/2014 na velice dobré úrovni a s jeho 

přispěním se podařila realizace velkých investičních oprav. 

 

Potřebné úpravy a investice v příštích letech: 

V areálu 1. stupně v Rebcově ulici: 

- rekonstrukce šaten – dostavba 

- rekonstrukce hřiště – instalace umělého povrchu 

V areálu 2. stupně Na Jordáně 

- oprava střech – dokončení poslední etapy,  

- instalace parotěsné fólie a nových podhledů v tělocvičně 

- oprava fasády 

Ve školní jídelně: 

- obnova technického vybavení – podle stavu ke konci kalendářního roku 

- příprava na kompletní rekonstrukci střechy na ŠJ 

Na konci roku 2013 byl zpracován plán investic na nejbližší období. Jeho aktualizace bude 

provedena ke konci roku 2014 v návaznosti na realizované akce v předešlém období. 
 

 
 

Kompletně zrekonstruované vestavěné skříně v budově školy Rebcova. 
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Nové oplocení u víceúčelového hřiště Na Jordáně. 

 

V Přešticích 30. září 2014       

 

 

                 Mgr. Petr Fornouz 

              ředitel školy  
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16.  Seznam aktivit a prezentace školy na veřejnosti  

16.1.  AKCE PRO ŽÁKY   - 1. stupeň  
 

VĚDOMOSTNÍ A DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE: 

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA listopad – krajské kolo 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
listopad – školní kolo, březen – okresní kolo 

duben – krajské kolo 

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK prosinec – školní kolo, únor – krajské kolo 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA prosinec – školní kolo, leden – okresní kolo 

PYTHAGORIÁDA únor – školní kolo, květen – okresní kolo 

MATEMATICKÝ KLOKAN březen – školní kolo 

Soutěž HMZ I. 
duben – okresní kolo, květen – regionální 

kolo 

Dopravní soutěž mladých cyklistů  duben – školní kolo, květen – oblastní kolo 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – 1.roč. březen – školní kolo  

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ – 2.roč. květen – školní kolo 

SPELLING – 5.roč. květen – školní kolo 

MALÝ ZÁCHRANÁŘ červen – krajské kolo 

 

KULTURNÍ AKCE: 

 

DIVADLO ALFA „KŘESADLO“ 3. roč. říjen 

VI.ROČNÍK MFF JUNIORFEST 2013 „ROŠŤÁK BENNY“ 5. roč. listopad 

„Jackie and The Giant“ – představení v anglickém jazyce 3 - 5. roč. listopad 

JUNIORFEST NA CESTÁCH „Čtyřlístek ve službách krále“ 3. roč.  prosinec 

DIVADLO ALFA „OTESÁNEK“ 1. roč. prosinec 

HUDEBNÍ POŘAD „LEGENDA O HVĚZDĚ“, KKC 2, 3. roč. prosinec 

„ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH“ 1 - 5. roč. prosinec 

HUDEBNÍ POŘAD „KDYŽ NAJDEŠ PŘÍTELE, NAJDEŠ  

                                                                  POKLAD“, KKC 
2 -5. roč. leden 

HUDEBNÍ POHÁDKA „ČERTOVSKÝ MARIÁŠ“, KKC 1, 2. roč. únor 

PŘEDSTAVENÍ „VESELÁ POUŤ“, KKC 1 - 4. roč. duben 

POHÁDKA „O REŽNÉ NITCE“ – dramatický a hudební 

kroužek 
1- 5. roč. květen 

VÝCHOVNÝ KONCERT, ZUŠ 1 - 3. roč. červen 
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EXKURZE: 

 

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - DDM 1 - 5. roč. září 

VYCHÁZKA PO PRAZE 5. roč. září 

TECHMANIA - PLANETÁRIUM 5. roč. listopad 

ROZLOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ S PÁŤÁKY 5. roč. červen 

 

 

SPORTOVNÍ AKCE: 

 

PŘESPOLNÍ BĚH vybraní žáci říjen – okresní přebor 

PLAVECKÝ VÝCVIK 2., 3. roč. listopad - únor 

VYBÍJENÁ SMÍŠENÁ vybraní žáci duben – okresní přebor 

VYBÍJENÁ  vybrané dívky duben – okresní přebor, květen – krajské kolo 

McDonaldś CUP vybraní žáci 
duben – okrskové kolo, květen – okresní kolo, 

květen – krajské kolo 

SPORTOVNÍ DEN 1. roč. květen 

ATLETICKÝ TROJBOJ vybraní žáci červen 

Integrace na hřišti aneb  

         Den plný sportu 

vybraní žáci 

     2 - 4. roč. 
červen 

TURNAJ VE VYBÍJENÉ  3., 4., 5. roč. září, červen 

 

AKCE PROHLUBUJÍCÍ UČIVO (přednášky, praktická cvičení): 

 

Evropský týden mobility - DEN S BESIPEM 1 - 5. roč. září 

Evropský týden mobility - DEN S FILMEM 2 -5. roč. září 

BESEDA S J. OPATŘILEM – „Kapřík Metlík“ 2., 3. roč. říjen 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ,  Blovice 4., 5. roč. říjen, květen 

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 1 -3. roč. říjen 

VÁNOČNÍ PEČENÍ V DDM 1 -5. roč. listopad, prosinec 

VÝSTAVA V DHP „BETLÉMY Z. MANNA“ 1., 3., 4., 5. roč. prosinec 

BESEDA S PANEM J. KUČEROU – OLYMPIÁDA  4. roč. únor 

DENTÁLNÍ HYGIENA 1., 3., 4., 5. roč. únor, březen 

VÝSTAVA V DHP „ŽIJEME (S) KORÁLKY“ 4., 5. roč.  

WORKSHOP S PANÍ LUCIÍ LOMOVOU 

                                                  „KOMIKS A JÁ“ 

17 nejúspěšnějších 

autorů komiksu, 4., 

5. roč. 

březen 

NETRADIČNÍ TECHNIKY V DDM 

                                                    „ENKAUSTIKA“ 
4. roč. březen 

NÁVŠTĚVA V ZUŠ – KERAMICKÁ DÍLNA 1., 2., 3., 4. roč. březen 
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DENTÁLNÍ HYGIENA S PANÍ VACKOVOU 2. roč. březen 

NOC S ANDERSENEM 5. ročník - čtenáři duben 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V DDM 1 - 5. roč. duben 

BESEDA S PANEM BEČVÁŘEM „O 

CESTOVÁNÍ“ 
3. roč. duben 

VÝROČÍ 25 LET HZS PŘEŠTICE 1 - 5. roč. duben 

„TVOŘENÍ S NATÁLKOU“ – smaltovaný šperk 1., 2. roč. duben 

PRVOUKA V DDM – „NAŠE ZVÍŘÁTKA,  

                                                KDO CO JÍ“ 
1., 2. roč. červen 

PŘÍRODOVĚDA V DDM – „JÍDLO A POTRAVNÍ  

                                                               ŘETĚZEC“ 
4. roč. červen 

DDM – TAMPONOVÁNÍ, BATIKOVÁNÍ, 

                                                      SAVOVÁNÍ 
4. roč. červen 

ŠKOLNÍ VÝLET – ZOO PLZEŇ 1. roč. květen 

ŠKOLNÍ VÝLET – ZVÍKOV, ORLÍK 2. roč. červen 

ŠKOLNÍ VÝLET - KAŠPERK 3. roč. červen 

ŠKOLNÍ VÝLET – Karlštejn, Koněpruské jeskyně 4. roč. červen 

ŠKOLNÍ VÝLET – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 5. roč. květen, červen 

 

AKCE PRO ŠKOLY 

 

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ V 1. ROČNÍKU leden 

POHÁDKA „O REŽNÉ NITCE“ – dramatický a hudební kroužek květen 

ATLETICKÝ TROJBOJ červen 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

VÁNOČNÍ KONCERT „Jedle svítí, jedle voní“ – SKALÁČEK, PŘEŠTICKÉ      

                                                                                                       FLÉTNIČKY 
prosinec 

VYSTOUPENÍ SBORU SKALÁČEK V DPS Přeštice  prosinec 

VÁNOČNÍ JARMARK prosinec 

SETKÁNÍ S RODIČI V MŠ „PŘED ZÁPISEM“ leden 

VYSTOUPENÍ SOUBORU PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY NA BENEFIČNÍM 

KONCERTU „SRDCEM PRO MATYÁŠKA“ 
leden 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU leden 

VYSTOUPENÍ ČLENŮ DRAMATICKÉHO KROUŽKU – valné zasedání 

Obce Baráčníků Pod Ticholovcem Přeštice 
únor 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ březen 

POHÁDKA „O REŽNÉ NITCE“ – dramatický a hudební kroužek květen 

KONCERT „TO JE NÁŠ SVĚT“ - SKALÁČEK, PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY květen 
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16.2. AKCE PRO ŽÁKY  2. stupeň  
 

VĚDOMOSTNÍ A DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE: 

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN říjen – školní kolo 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA listopad – školní kolo, leden – okresní kolo 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE prosinec – školní kolo, únor – okresní kolo 

MLADÝ DEMOSTHENES 
prosinec – školní kolo, leden - regionální 

kolo 

SOUTĚŽ CIZÍCH JAZYKŮ -  NĚMECKÝ 

JAZYK 
leden – školní kolo, únor – okresní kolo 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA leden – školní kolo, únor – okresní kolo 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA leden – školní kolo, duben – okresní kolo 

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 
leden – školní kolo, únor – krajské kolo, 

březen - celostátní kolo 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
leden a únor – školní kolo, březen a duben – 

okresní kolo 

PYTHAGORIÁDA leden – školní kolo 

SOUTĚŽ CIZÍCH JAZYKŮ - ANGLIČTINA leden – školní kolo, únor – okresní kolo 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ leden – školní kolo, březen – okresní kolo 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA únor – školní kolo, březen – okresní kolo 

MATEMATICKÝ KLOKAN březen – školní kolo 

FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽ květen – školní kolo 

ARCHIMEDIÁDA květen – okresní kolo 

 

KULTURNÍ AKCE: 

 

HUDEBNÍ POŘAD – „VÝVOJ ROCKU“ 8. a 9. ročník říjen 

VI. ROČNÍK MFF JUNIORFEST 2013 „ČESTNÉ 

PIONÝRSKÉ“ 
žáci studující RJ listopad 

DIVADLO ALFA „JAMES BLOND“ 7. ročník  listopad 

HUDEBNÍ POŘAD – „O STŘEDOVĚKÝCH NÁSTROJÍCH“ 6. a 7. ročník prosinec 

NÁVŠTĚVA BALETU POPELKA V DJKT PLZEŇ Skalka a zájemci duben 

 

 

EXKURZE: 

ZOO PRAHA 8. ročník září 

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM A VYŠEHRAD 9. ročník říjen 
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DINOPARK PLZEŇ 6. ročník říjen 

PLANETÁRIUM PRAHA A MOŘSKÝ SVĚT 6. ročník  listopad 

FIRMA STREICHER 9. ročník listopad 

VÁNOČNÍ NORIMBERK zájemci prosinec 

PLZEŇ – OV, Muzeum loutek, Podzemí a adventní trhy zájemci 6. ročník prosinec 

NĚMECKÁ KNIHOVNA V PLZNI žáci studující NJ leden, červen 

PRAŽSKÝ HRAD 7. ročník duben 

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD  PŘEŠTICE - ČEVAK 8. ročník duben, květen 

NÁRODNÍ DIVADLO A NÁR. TECHNICKÉ MUZEUM  8. ročník  květen 

ANGLIE zájemci červen 

ŠVÝCARSKO – poznávací zájezd zájemci červen 

 

SPORTOVNÍ AKCE: 

 

STREETHOKEJ vybraní žáci 
září – okresní finále, říjen - krajské finále, 

červen - kvalifikace 

PŘESPOLNÍ BĚH vybraní žáci 
říjen – okresní přebor, krajský přebor, listopad - 

celostátní finále 

FLORBAL hoši říjen – okresní přebor 

FLORBAL dívky 
listopad – okresní přebor, krajské finále, leden – 

kvalifikace na republikové finále 

FUTSALOVÁ LIGA vybraní žáci listopad, březen – konfederační finále 

HÁZENÁ  dívky listopad – krajské finále 

PROJEKTOVÝ DEN 8. ročník prosinec 

PROJEKTOVÝ DEN 9. ročník prosinec 

LYŽAŘSKÝ KURZ 7. ročník únor 

PROJEKTOVÝ DEN 7. ročník březen 

COCA COLA CUP vybraní žáci duben 

PŘEŠTICKÁ LAŤKA vybraní žáci květen 

 

AKCE PROHLUBUJÍCÍ UČIVO (přednášky, praktická cvičení): 

 

DEN S MĚSTSKOU POLICIÍ PŘEŠTICE 6. ročník září 

PŘEDNÁŠKA FINANČNÍ GRAMOTNOST 9. ročník říjen 

PŘEDNÁŠKY O PLÁNOVANÉM RODIČOVSTVÍ 

A ANTIKONCEPCI 
9. ročník říjen, listopad 

VELETRH ŘEMESEL 9. ročník listopad 

PROJEKT FÁBER – KAREL IV. 6., 7., 8., 9. ročník prosinec 
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PŘEDNÁŠKA O DOSPÍVÁNÍ 6. ročník dívky prosinec 

DENTÁLNÍ HYGIENA 6. ročník únor 

PROJEKT SE SŠ OSELCE 8. ročník 
březen, duben, 

květen, červen 

PŘEDNÁŠKA A FILM PAPUA 7. a 8. ročník duben 

NOC S ANDERSENEM 6. ročník zájemci duben 

VÝROČÍ 25 LET HZS PŘEŠTICE 6. a 7. ročník duben 

PROJEKT S GYMNÁZIEM MIKULÁŠKÉ 

NÁMĚSTÍ 

9. ročník vybraní 

žáci 
květen 

PŘEDNÁŠKA MIKROSVĚT vybraní žáci květen 

PŘEDNÁŠKA O DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNĚ 8. a 9. ročník květen 

BESEDA O JADERNÉ ENERGETICE 9. ročník květen 

PŘEDNÁŠKA O OČNÍM LÉKAŘSTVÍ 8. ročník květen 

BRANNÝ DEN 8. ročník červen 

 

 V 6. ročníku je v září realizován Adaptační kurz pro nově vzniklé kolektivy pod 

vedením metodika prevence rizikového chování a za účasti třídního učitele. 

 

 Na konci školního roku absolvuje každá třída školní výlet se svým třídním učitelem. 

 

AKCE PRO ŠKOLY 

 

VÁNOČNÍ KONCERT SKALKY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY prosinec 2x 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ září, květen 

PŘEŠTICKÁ LAŤKA květen 

POHÁR ROZHLASU  květen – okresní finále 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE PRO ŠKOLKY červen 2x 

ROZLOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ S PÁŤÁKY červen 2x 

OKRESNÍ PŘEBOR V ODBÍJENÉ prosinec 

OKRESNÍ PŘEBOR V KOŠÍKOVÉ listopad 

OKRESNÍ PŘEBOR V KOŠÍKOVÉ – AND1CUP březen 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

KONCERT SBORU SKALKA „Kdyby tady byla“ říjen 

VÁNOČNÍ KONCERT SBORU SKALKA – KAPLE SKOČICE prosinec 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED NA NÁMĚSTÍ V PŘEŠTICÍCH - SKALKA prosinec 

VÁNOČNÍ JARMARK prosinec 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ březen 

VYSTOUPENÍ SBORU SKALKA KE DNI UČITELŮ březen 

KONCERT SBORU SKALKA „Zamilované písničky“ květen 
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ARBORETA NA JORDÁNĚ červen 

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY červen 

 
 

 

16.3. Akce školní družiny 

 

Září :          Naše škola, třída, město. Adaptace žáků 1. ročníků v novém prostředí 

                     Utváření nového kolektivu dětí, změna denního režimu dětí 

                     Vnitřní řád školní družiny, školní jídelny, bezpečnost dětí, hygienické návyky 

                     Duhový chodník -  společná akce – soutěž   

                      / křídy – kreslení na asfalt / 

                     Týden mobility v našem městě – zapojení dětí do výtvarné soutěže 

                     Dopravní prostředky 

                     Soutěžní odpoledne na téma  - Bezpečná cesta do školy  

                     (ve spolupráci s pracovníky MěÚ a Městské policie Přeštice) 

                      Dětská hřiště v našem městě -  spontánní činnost – řízené hry 

                      KKC – odpolední filmové představení pro děti 

 

Říjen :      Chutě a barvy podzimu – soutěže,  výrobky z přírodních 

                     materiálů  - společná akce 

                     Sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka 

                     Vycházky – pozorování změn v přírodě, cvičení a hry v přírodě 

                     Drakiáda – společná akce – nejdelší drak z listí 

                     Týden knihoven - návštěva dětského oddělení  

                     seznámení dětí s knihovnou, soutěžní odpoledne, výtvarná dílna 

                     Návštěva výstavy drobného domácího zvířectva – Chovatelé Přeštice 

                     KKC – odpolední filmové představení pro děti 

                     Beseda se strážníky Městské policie Přeštice spojená s DVD ukázkami 

                     na téma: Bezpečné chování dětí na veřejnosti – spojeno s testem pro děti  

                     Halloween – společná akce – družinové dýňování                      

 

 

Listopad :  8. 11. celoodpolední výlet – skládka odpadu Černošín – třídění odpadu 
                   13. 11. JUNIORFEST na cestách – návštěva KÁČKA Dobřany 

                                  filmové představení pro děti 

                  DO-RE-MI – pěvecká soutěž – třídní kola v odděleních 

                       Dny  zdraví  - společné akce :  Beseda s dětským lékařem 

                                               Jak předcházet nachlazení 

                                               výroba ovocných a zeleninových salátů 

                                               celodružinová výtvarná soutěž – zdravé a nezdravé potraviny 

   sportujeme pro své zdraví – v přírodě, na hřišti, vycházky  

   do okolí školy 

                       Od počítače zpět ke knížkám  - „ POHÁDKOHRANÍ“  

                       Výlovy rybníků – beseda, výtvarná soutěž 

                       30. 11. – sobotní akce – celodenní výlet Praha 

                       návštěva představení v Divadle Spejbla a Hurvínka 

                       plavba výletní lodí po Vltavě – předvánoční Praha 
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Prosinec:     ADVENT ve školní družině  
                     Čertovské rojení – Mikulášská nadílka 

                         Vánoční výtvarná dílna ve spolupráci s MŠ Dukelská 

                         Návštěva betlému paní Jiřiny Andrlíkové Příchovice 

                         Vánoční přání  

                         Vánoční pečení perníčků – DDM 

                         Vánoční zvyky, koledy, dárky 

                         18. 12. – vánoční nadílka pro seniory v DPS 

                         společně s vystoupením pěv. kroužku „SKALÁČEK“ 

                         Vánoční příběh – filmové představení KKC 

                         Vánoční besídka s nadílkou a diskotéka 

 

Leden:          Finále pěvecké soutěže DO-RE-MI – ve spolupráci  
                          se ZUŠ Přeštice  /odborná porota/ a vedením ZŠ /cena ředitele ZŠ/ 

                          Zimní radovánky na sněhu – bobování, stavby ze sněhu 

                          Vycházky do zimní přírody, hry na sněhu  
                      Dokrmování divokých kachen na řece, krmítka  

                          Sněhulák pro radost – pro seniory v DPS 

                          Svátek hraček – odpoledne s oblíbenou hračkou 

                          Závody aut na dálkové ovládání – tělocvična 

                          Relaxační zdravotní cvičení –  Andrea Kullová 

                          Návštěva filmového představení pro děti – KKC 

                          Návštěva Solné jeskyně  

 

Únor :           Zimní radovánky na sněhu, celoodpolení vycházky 
                          Soutěž o nejhezčí stavbu ze sněhu 

                          Bruslení KČT 

                          Zimní olympijské hry SOČI 2014 – výtvarná soutěž 

                          Lezecká stěna ve škole Na Jordáně 

                          Maškarní ZUMBA ve spolupráci s DDM a KKC 

                          Týden slušného chování ve ŠD – v odděleních  

  PROSTŘENO – celodružinová soutěž    

                          Zapojení do výtvarné soutěže 

                          „Moje nejoblíbenější zvířátko“ – DDM 

                          MISS školní družiny, kadeřnická show 

                          Karnevalový rej – soutěž masek, taneční soutěž 

                          DHP – Výstava -  „Jede, jede mašinka „ 

 

Březen:       Týden s dětskou knihou – odpoledne v dětském oddělení  
                        městské knihovny – beseda, soutěže 

                        Pohádkový příběh – soutěž pro děti – spisovatel 

                        Návrh obalu dětské knihy, ilustrace pohádky - ilustrátor  

                        Vzpomínky na MŠ – návštěva předškolních tříd v MŠ 

                        Netradiční výtvarné techniky  - DDM  

                        Výtvarná dílna z recyklovaných materiálů – KKC   

                        Asociace TOM a KČT Úhlavy 

                        MORENA  - vítání jara ve městě  

                        akce společně s MŠ Dukelská, vedením města, vedením ZŠ 

                        Ukázka výcviku psů – KCHPBT Plzeň 

                        Probouzející se příroda – vycházky 
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Duben:         Týden barev   - vítání jara 
                         Velikonoční zvyky, tradice, výzdoba zahrady 

                         Návštěva DHP  - beseda 

                         Velikonoční dílna – DDM, Prusíny 

                         Den Země – ve spolupráci s KÚPK 

                         Odpoledne u hasičů  

                         Odpoledne se strážníky Městské policie – kola, koloběžky 

                         Beseda s Ing. J. Bělem – výročí úmrtí J. J. Ryby 

 

Květen:         Lehkoatletický trojboj – atletické závody  
                         Den se zvířátky  

                         Týden v přírodě – vyrábíme, hrajeme si, sportujeme 

                         Sběr léčivých bylin 
                         RECYKLOHRANÍ – akce ve spolupráci s Asociací TOM Úhlava 

                         Závody na kolečkových bruslích – park Na Chmelnicích 

                         Turnaj ve vybíjené  

                         Celodenní výlet ŠD – ZOO Praha 

                         DHP – návštěva výstavy medvídků spojená se soutěží pro děti 

 

Červen:        Den dětí  zábavné soutěžní odpoledne se ZUMBOU 
kreslení na chodník 

                          Odpoledne naruby – ve spolupráci s MŠ Dukelská 

                          Netradiční technika – trička – DDM 

                          Výtvarná soutěž DDM  

                          Celoodpolední pěší výlet Ostrov – opékání buřtů 

                          Řeka pro život, ne pro odpad – čištění řeky a okolí – sobotní akce 

                          Soutěže pro děti ve spolupráci a Asociací TOM Úhlava  

                          Hledání pokladu – celoodpolední hra 

                          Loučení se školní družinou, spaní ve ŠD, noční hra 

                           /pouze pro děti 2. ročníky/ 

                          Těšíme se na prázdniny – poučení o bezpečnosti u vody i v lese 

                           strážníci městské policie 

 

 

16.4. Účast na projektech jiných subjektů 
 

Žáci Základní školy Josefa Hlávky Přeštice se aktivně účastní i akcí a projektů, které 

organizují jiné subjekty. Jedná se především o dlouhodobou spolupráci s Českým svazem 

chovatelů a účastí na „Výstavách drobného zvířectva“, spoluprací s Městskou knihovnou 

Přeštice například na akci „Čtenářské pasy“, „Pasování na čtenáře“ a „Noc a Andersenem“. 

Významným partnerem je i Základní umělecká škola Přeštice, která pořádá pro žáky 

výchovné koncerty, žáci navštěvují i keramickou dílnu. S ostatními školními zařízeními se 

jedná o dlouhodobé akce „Setkání s rodiči předškoláků“, návštěvy školáků na akcích 

předškolních zařízení apod. Významná je i spolupráce s DDM při různých akcích a s Policií 

ČR na akcích zaměřených na prevenci. 

Celoročně probíhají akce Zdravé zuby podporované MŠMT a MZČR, Školní mléko dotováno 

z prostředků EU, Ovoce do škol - projekt EU a ČR a rozličné sportovní aktivity organizované 

oddíly TJ Přeštice či kulturní akce organizované KKC Přeštice.  
 

 



 

23 

 

17. Úspěchy našich žáků ve školním roce 2013/2014 

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 

1. místo Magdaléna Horová, 5. A 
 D. Velíšková 

3. místo David Stuchl, 5. A 

6. - 10. místo Barbora Steinerová, 5. D  D. Mrskošová 

Matematický klokan 

- okresní kolo 

1. místo Kateřina Burianová, 5. B  H. Medková 

1. místo Anežka Tejčková, 5. D  D. Mrskošová 

2. místo Elena Brožová, 5. A  D. Velíšková 

Pythagoriáda 

- okresní kolo 

1. místo Anežka Tejčková, 5. D  D. Mrskošová 

3. místo Michal Duchek, 5. A 
 D. Velíšková 

4. místo Anežka Dobišová, 5. A 

Recitační soutěž - I. kat 

- okresní kolo 

1. místo s 

postupem 

Vojtěch Moulis, 2. B  A. Motejzíková 

Ondřej Tejček, 3. D  N. Květoňová 

Recitační soutěž - II. kat 

- okresní kolo 
čestné uznání Barbora Šteinerová, 5. D  D. Mrskošová 

Malovaná abeceda – I. kat.  

- výtvarná soutěž  

2. místo Samuel Bastl, 1. A  J. M. 

Schrimpfová 3. místo Vojtěch Dvořák, 1. A 

3. místo David Havlíček, 1. D  L. Vodičková 

Malovaná abeceda – II. kat.  

- výtvarná soutěž  
3. místo Olga Strejcová, 2. B  A. Motejzíková 

Komiks a já - I. kat. 

1. místo Klára Slouková, 5. A  D. Velíšková 

2. místo Magdaléna Bastlová, 4. A 
 P. Křenová 

1. místo Lucie Komárková, 4. A 

Karlovarský skřivánek 

- krajské kolo 

11. místo Martin Medek, 4. B  V. Holá 

13. místo Barbora Lánská, 5. B  H. Medková 

Vybíjená - krajské kolo 3. místo družstvo děvčat  4. a 5. r. 

 M. Fornouzová  
Vybíjená - okresní kolo 

2. místo smíšené družstvo 4. a 5. r. 

1. místo s 

postupem 
družstvo děvčat  4. a 5. r. 

McDonald's Cup 

- okrskové kolo 

1. místo (kat. A) mužstvo chlapců 

J.Kroupa, 

M.Kokoška, 

A.Němečková, 

B.Štefflová  

3. místo (kat. B) mužstvo chlapců 

J.Brada, 

A.Němečková, 

B.Štefflová  

Soutěž Hlídek mladých 

zdravotníků I.  

– okresní kolo  

1. místo s 

postupem 
hlídka 4. - 5. ročník A. Bezděková, J. 

Kozlová 
3. místo hlídka 2. - 3. ročník 

Dopravní soutěž mladých 

cyklistů - okresní kolo 
5. místo (kat. I) 

družstvo 4. r. (Cimický, 

Pěchouček, Kokošková, 

Holcová) 

 O. Vizingrová 
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17.2. 2. stupeň ZŠ 

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Fyzikální olympiáda  

- okresní kolo (kat. E) 

1. místo Petr Kučera, 9. A 
 D. Bošková 

2. místo Jan Šmrha, 9. C 

Fyzikální olympiáda  

- okresní kolo (kat. F) 
1. místo Kristýna Burianová, 8. E  D. Bošková 

Archimediáda 

- okresní kolo 

3. místo Adriana Bernklauová, 7. A 

 D. Bošková 4. místo Aleš Vrba, 7. B 

5. místo Václav Květoň, 7. B 

Biologická olympiáda  

- okresní kolo 

5. místo Petr Vacek, 6. D  J. Rajčok 

9. místo Noemi Mlynaříková, 7. C  I. Boulová 

Biologická olympiáda  

- okresní kolo (kat. C) 

4. místo 
Anna Marie Mikulecká,     

9. A  J. Rajčok 

9. místo Vojtěch Kovařík, 9. B 

Chemická olympiáda 

- okresní kolo 

5. místo Jan Dobrý, 9. A 

 V. Kašpar 7. místo Lukáš Krýsl, 9. D 

9. místo Monika Hřebcová, 9. A 

Recitační soutěž - krajské 

kolo 
4.- 5. místo 

Jakub Písař, 6. E  J. Brunnerová 
Recitační soutěž - okresní 

kolo 
1. místo 

Karlovarský skřivánek 

- krajské kolo 

4. místo -postup 

do celostátního 

kola 

Viktorie Hrbáčková, 9. A  H. Hanzlíková 

8. místo Václav Květoň, 8. B  V. Straková 

Zeměpisná olympiáda 

- okresní kolo 

3. místo (A) Filip Hohlberger, 6. A  Z. Sedláková 

8. místo (A) Jakub Pittr, 6. E  K. Charvát 

3. místo (B) Tomáš Choc, 7. C 
 M. Malík 

4. místo (B) Barbora Schejbalová, 7. C 

4. místo (C) Milan Abrahám, 8. A 
 Z. Sedláková 

5. místo (C) Anita Pacourková, 8. B 

Dějepisná olympiáda 

- okresní kolo 
9. místo Kristýna Burianová, 8. E  A. Zavadilová 

Pythagoriáda 

- okresní kolo 

2. místo Tereza Tocháčková, 6. D 
 Z. Sedláková 

3. místo Filip Hohlberger, 6. A 

6. místo Jakub Netrval, 6. C  A. Hajžman 

Matematický klokan 

- okresní kolo 

1. místo Jan Šmrha, 9. C  D. Bošková 

3. místo Dominik Duchek, 7. B  A. Převrátilová 

Matematická olympiáda 

- okresní kolo 

2. místo Tereza Tocháčková, 6. D 
 Z. Sedláková 

3. místo Filip Hohlberger, 6. A 

3. místo Tomáš Choc, 7. C 
 M. Malík 

4. místo Dominik Váca, 7. C 

2. místo Kryštof Krs, 8. E  M. Majerová 

6. - 7. místo Lukáš Krýsl, 9. D  A. Převrátilová 

6. - 7. místo Petr Kučera, 9. A  D. Bošková 

Olympiáda v českém jazyce  

- okresní kolo  
7. - 9. místo 

Anna Marie Mikulecká,    

9. A 
 V. Straková 

Soutěž v anglickém jazyce  

- okresní kolo 
8.  místo 

Anna Marie Mikulecká,    

9. A 
 J. Mračková 

Soutěž v německém jazyce 2. místo (II A) Tereza Kozlová, 9. B  L. Křížová 



 

25 

 

- okresní kolo 4. místo (II A) Kryštof Krs, 8. E 

3. místo (I A) Kristýna Kalátová, 7. B 

6. místo (I A) Adriana Bernklauová, 7. A 

Přírodovědný klokan 

- kat. Kadet 
3. - 4. místo Dominik Fišer, 8. A  I. Boulová 

POHÁR ROZHLASU 

- okresní finále 

1. místo starší žákyně  I. Malátová 

1. místo starší žáci  K. Charvát 

1. místo mladší žákyně  D. Hodanová 

2. místo mladší žáci  A. Hajžman 

POHÁR ROZHLASU 

- krajské finále 

2. místo starší žáci  K. Charvát 

2. místo mladší žákyně  D. Hodanová 

3. místo starší žákyně  I. Malátová 

AND1cup  

- okresní turnaj v košíkové 

1. místo družstvo mladších děvčat  P. Fornouz 

1. místo družstvo mladších chlapců  K. Charvát 

Školská futsalová liga 

FAČR  

- meziokresní kolo 

1. místo družstvo starších chlapců 

 K. Charvát 
Školská futsalová liga 

FAČR  

- krajské kolo 

1. místo  

s postupem 
družstvo starších chlapců 

Košíková - okresní přebor 
1. místo družstvo děvčat  I. Malátová 

1. místo družstvo chlapců  K. Charvát 

Florbal 

- okresní přebor 

1. místo družstvo starších dívek   

2. místo družstvo mladších dívek   A. Hajžman 

Florbal 

- krajský přebor 
1. místo družstvo starších dívek  A. Hajžman 

Odbíjená - okresní přebor 
2. místo družstvo chlapců (kat. IV)  K. Charvát 

3. místo družstvo děvčat (IV. kat.)  I. Malátová 

Atletický čtyřboj - družstva 

- okresní kolo 

1. místo družstvo starších chlapců  K. Charvát 

1. místo družstvo starších dívek  I. Malátová 

Atletický čtyřboj - družstva 

- krajské kolo  více 

2. místo družstvo starších chlapců  K. Charvát 

4. místo družstvo starších dívek  I. Malátová 

Atletický čtyřboj - 

jednotlivci 

- okresní kolo 

2. místo Karel Rajchart, 9. D 
 K. Charvát 

3. místo Josef Ornet, 9. D 

1. místo Adéla Radová, 8. E 

 I. Malátová 

2. místo Eva Vacíková, 8. E 

3. místo Aneta Šteflíková, 8. E 

Přespolní běh - družstva 

- okresní přebor 

1. místo družstvo mladších chlapců 

1. místo družstvo mladších dívek 

1. místo družstvo starších chlapců 

1. místo družstvo starších dívek 

Přespolní běh - jednotlivci 

- okresní přebor 

1. místo Zdeněk Škopek, 7. D 

2. místo Lukáš Lecjaks, 7. D  

3. místo Jan Štych, 6. C 

1. místo Lukáš Krýsl, 9. D 

2. místo Josef Ornet, 9. D 

3. místo Zdeněk Sýkora, 9. D 

1. místo Barbora Píchalová, 6. C 

2. místo Kateřina Křenková, 6. C 

3. místo Lucie Wiesnerová, 7. C 

../../AppData/Local/apache/htdocs/skola/skola_php/index.php
../../AppData/Local/apache/htdocs/skola/skola_php/index.php
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1. místo Adéla Radová, 8. E 

3. místo Eva Vacíková, 8. E 

Přespolní běh - družstva 

- krajský přebor 

1. místo  

s postupem do 

republikového 

finále 

družstvo mladších dívek 

 I. Malátová 
1. místo družstvo starších chlapců 

3. místo družstvo starších dívek 

3. místo družstvo mladších chlapců 

Přespolní běh - jednotlivci 

- krajský přebor 

2. místo Kateřina Křenková, 6. C 

1. místo Adéla Radová, 8. E 

2. místo Lukáš Krýsl, 9. D 

Přespolní běh  

- republikové finále 
10. místo družstvo mladších dívek  I. Malátová 

Dopravní soutěž mladých 

cyklistů - okresní kolo 
4. místo (kat. II) 

družstvo (Krs, Květoň, 

Vokáčová, Kabátová) 
 A. Hajžman 

  

 

17.3. Školní atletický klub  

 

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Halové oblastní mistrovství 

dorostu krajů Jihočeského, 

Karlovarského a Plzeňského 

1. místo 

(3000 m) 
Lukáš Krýsl, 9. D  Čeněk Smetana 

Mistrovství ČR - hala 

3. místo 

(3000 m) 
Lukáš Krýsl, 9. D 

 Čeněk Smetana 

5. místo 

(5000 m) 
Lukáš Krýsl, 9. D 

Mistrovství ČR - dráha 
6. místo 

(1500 m) 
Lukáš Krýsl, 9. D 

Mistrovství ČR - přespolní 

běh 
8. místo Lukáš Krýsl, 9. D 

Halové mistrovství 

Plzeňského kraje 

1. místo (800 m) Lukáš Krýsl, 9. D 

 Čeněk Smetana 

2. místo (600 m) Kateřina Burianová, 5. B 

2. místo (výška) Lucie Wiesnerová, 7. D 

3. místo (60 m) Kateřina Burianová, 5. B 

3. místo (800 m) Kateřina Křenková, 6. C 

3. místo (60 m) Štěpán Ferenčík, 6. C 

3. místo (koule) Štěpán Ferenčík, 6. C 

3. místo (dálka) Ladislav Pelíšek, 7. C 

3. místo (koule) Eva Vacíková, 8. E 

4. místo (800 m) Lucie Vacíková, 6. C 

4. místo (150 m) Štěpán Ferenčík, 6. C 

4. místo (výška) Ladislav Pelíšek, 7. C 

4. místo (60 m př.) Andrea Burianová, 8. E 

5. místo (60 m př.) Jan Štych, 6. C 

5. místo (koule) Marie Rajchartová, 6. E 

5. místo (150 m) Lucie Wiesnerová, 7. D 

5. místo (koule) Ladislav Pelíšek, 7. C 
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6. místo (60 m) Jan Roháč, 4. A 

6. místo (600 m) Jan Pergler, 5. C 

6. místo (koule) Karolína Křenková, 6. C 

6. místo  (800 m) Jan Štych, 6. C 

6. místo  (300 m) Andrea Burianová, 8. E 

7. místo  (800 m) Kristýna Burlová, 6. C 

8. místo (150 m) Lucie Řezníčková, 6. D 

Oblastní mistrovství krajů 

Jihočeského a Plzeňského 

2014 v přespolním běhu  

1. místo Lukáš Krýsl, 9. D 

 Čeněk Smetana 

1. místo Michal Pergler, 3. C 

3. místo Kateřina Burianová, 5. B 

4. místo Kateřina Křenková, 6. C 

5. místo Lucie Wiesnerová, 7. D 

6. místo Ondřej Havíř, 2. B 

6. místo Jan Roháč, 4. A 

7. místo Kristýna Burlová, 6. C 

7. místo Jan Štych, 6. C 

9. místo Jan Wiesner, 2. D 

9. místo Jan Pergler, 5. C 

10. místo Tereza Burlová, 2. A 

10. místo Pavel Vacek, 2. B 

Mistrovství ČR  

- přespolní běh, mladší žáci 

21. místo Kateřina Křenková, 6. C 

 Čeněk Smetana 
29. místo Jakub Netrval, 6. C 

35. místo Lucie Wiesnerová, 7. D 

38. místo Lucie Vacíková, 6. C 

 

POHÁR MLÁDEŽE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2013 v přespolním běhu 

 

KONEČNÝ STAV PO 9. ZÁVODU 

BODOVÁNÍ ODDÍLŮ - závodů se zúčastnilo 46 oddílů z ČR 

1. místo TJ Sokol Plzeň Petřín 

2. místo ŠAK při ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 

3. místo TJ Blaník Stříbro 

4. místo Mílaři Domažlice 

5. místo AK Škoda Plzeň 

6. místo AC Domažlice 

7. místo AK Klatovy 

 

Jednotlivci: 

1. místo Barbara Píchalová - 6. C 

1. místo Lukáš Krýsl - 9. D 

2. místo Michal Pergler  - 3. C 

2. místo Matyáš Janda - 8. A 

3. místo Kateřina Křenková - 6. C 

3. místo Aleš Vrba - 7. B 

4. místo Kateřina Burianová - 5. B 

4. místo Lucie Wiesnerová - 7. D 

5. místo Martin Mašek - 4. C 

5. místo Lucie Vacíková – 6. C 
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5. místo Lukáš Lecjaks - 7. B 

6. místo Jan Roháč - 4. A 

6. místo Andrea Burianová - 8. A 

7. místo Jan Pergler - 5. C 

7. místo Jan Štych - 6. C 

9. místo Jan Kocourek - 5. C 

10. místo Michaela Chocová - 3. A 

10. místo Eva Vacíková - 8. E 

 

 

Rozloučení s devátým ročníkem 27. 6. 2014 v atriu Základní školy Josefa Hlávky Na Jordáně. 

 

 

 

V Přešticích 30. září 2014 

        

 

                 Mgr. Petr Fornouz 

                     ředitel školy  


