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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 
 

 

1. Přehled oborů vzdělání 

Obor vzdělání číslo V ročníku 

Základní škola, studium denní 79-01-C/01 1 – 9. 
 

2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

2.1.  Přehled o zaměstnancích školy 
Počet pracovníků * 

 (ostatní + pedagog. prac.) 

Počet pedagogických pracovníků * 

89/86,839 64/62,467 
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 

  

2.2.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují požadavky v oblasti odborné kvalifikace dle platných 

právních předpisů. 

 
 

mailto:sekretar@zsprestice.cz
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3. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 

3.1.  Zápis do 1. ročníku 
Počet dětí u zápisu 

29. 1. 2015 

Počet dětí, které 

nastoupí k 1. 9. 2015 

Počet tříd 

 

114 97 4 

 

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

střední školy 

4.1.  Prospěch žáků (stav k 31. 8. 2015) 
 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

921 539 370 11 1 

Počet žáků, kteří konali opravné zkoušky: 10, z toho 5 žáků uspělo při opravných zkouškách 

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona: 0 

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle § 41 školského zákona:0 
 

Konkrétní úspěchy a aktivity školy jsou uvedeny v kapitole č. 15 a 16 této zprávy. 

 

4.2. Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ 
 

Počet vycházejících žáků 120 

Žáci, kteří přešli do SŠ 125   

Z toho 1 žák z 5. ročníku   na osmileté gymnázium 

4 žáci ze 7. ročníku   na šestileté gymnázium 

 6 žáků z 8. ročníku   na učební obory ukončené výučním listem 

 114 žáků z 9. ročníku 32 žáků na učební obory ukončené výučním listem  

82 žáků na maturitní obory, z toho: 

- Gymnázia 13 žáků  

- Obchodní akademie 13 žáků 

- Střední zdravotnické školy 1 žák 

- Střední průmyslové školy 19 žáků 

- Střední zemědělská škola 4 žáci 

- ostatní – 32 žáků 

 

4.3. 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 mezi ročníkově 

srovnávány a využívány k pravidelnému vyhodnocování znalostí žáků z probraného učiva za 

určité období. Ve školním roce 2014/2015 byla škola zařazena do celoplošného testování 

žáků prostřednictvím inspekčního elektronického systému InspIS SET v oblasti 

přírodovědných a společenskovědních oborech.  

 

Dalším ukazatelem, ze kterého škola získává přehled o studijních výsledcích svých žáků, je 

jejich umístění v okresních a krajských soutěžích a jejich úspěšnost při přijímacím řízení ke 

studiu na středních školách. 
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Na základě výsledků vyplývajících z výše uvedeného lze konstatovat, že žáci školy dosahují 

velmi dobrých vzdělávacích výsledků. Přesto učitelé stále hledají cesty nejen ke zlepšení 

úrovně výchovy a vzdělání, ale také k větší motivaci žáků neustále svoje znalosti a dovednosti 

prohlubovat a zdokonalovat.  

 

Cestou ke zlepšení kvality výuky a zvýšení zájmu žáků je i využívání nových technologií, 

poznatků a moderních učebních pomůcek. Vedení školy na přelomu roku 2013 a 2014 podalo 

žádost do ROPu a s projektem „Podpora rozvoje výuky přírodních věd pro žáky ZŠ Josefa 

Hlávky Přeštice“ a uspělo. Vlastní realizace a využití pomůcek zakoupených z tohoto 

projektu bylo započato v roce 2014/2015.  

 

V lednu 2015 vedení školy podalo žádost o dotaci na ROP na projekt „Modernizace IT 

vybavení ZŠ Josefa Hlávky Přeštice - cesta ke zkvalitnění podmínek výuky“ -  

CZ.1.14/2.4.00/34.03203. Dotace ve výši 85 % nákladů, tj. 1.275.000,-  Kč, umožnila 

kompletní obměnu výpočetní techniky v PC učebně na 1. stupni a s tím související nutnost 

obměny doplňkových komponentů jako je server aj. Tuto zmodernizovanou učebnu budou 

žáci používat od září 2015. 

 

 
      Nová učebna výpočetní techniky na 1. stupni v Rebcově ulici  

 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se 20 vyučujících z 1. stupně účastnilo 

projektu „Informační centra digitálního vzdělávání“ pod záštitou NIDV. I tento projekt je 

podporován z ROPu. Cílem projektu bylo prohloubit znalosti vyučujících v oblasti digitálních 

kompetencí a v oblasti bezpečnosti práce ve virtuálním prostředí. V rámci projektu bylo 

zakoupeno 20 nových notebooků pro učitele. Celková částka na nákup nových technologií a 

proškolení byla 381 tisíc a byla pokryta celá z dotace. 
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4.4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy  
 

gymnázia 18, z toho 4 ze 7. r. a 1 z 5. r. 

obchodní akademie 13 

střední zemědělské školy 5, z toho 1 žák na nematuritní obor 

střední zdravotnické školy 1 

střední průmyslové školy 33, z toho 14 žáků na nematuritní obory 

SOŠ a SOU s maturitou 36, z toho 7 žáků na nematuritní obory 

střední odborná učiliště 19 

konzervatoř, umělecko-průmyslové školy 0 

Do pracovního procesu 0 

 

5. Prevence rizikového chování 

Škola se systematicky zabývá oblastí prevence rizikového chování žáků a důsledně dbá na to, 

aby se žáci školy cítili bezpečně jak ve vztahu samy k sobě, tak i ve vztahu k učitelům. 

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 

svolává setkání s rodiči a konzultace se žáky, případně přizve ke spolupráci další organizace z 

oblasti podpory a poradenství. Do oblasti prevence jsou zapojeni všichni žáci školy. Žáci na 

1. stupni jsou zapojeni především prostřednictvím Rady dětí. Na 2. stupni pak probíhají 

adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku a tam, kde se objevily negativní projevy chování 

v kolektivu, probíhají další setkání za účasti odborníka z PPPP a metodika prevence 

působícího na škole.  Škola má zpracovaný tzv. Preventivní program školy (dříve Minimální 

preventivní program), který je realizován v průběhu celého školního roku na 1. i 2. stupni 

školy a jehož součástí jsou kromě výše jmenovaných aktivit, také preventivní přednášky 

vedoucí k eliminaci rizikového chování a patologických jevů. 

   

 

 

 
Dopravní hřiště v Blovicích 
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Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2014/2015 

 

2. - 3. ročník 

 

 Zebra se za tebe nerozhlédne 

Beseda s tiskovým mluvčím Policie ČR na téma dopravní bezpečnosti. 

 

2. – 5. ročník 

 

 Preventivní program HZS Přeštice 

 

3. a 5. ročník 

 

 Výukový program – „Moje cesta na svět“ 

 

 6. ročník 

 

 Adaptační kurzy 

Jednodenního programu se zúčastnily na začátku září všechny třídy šestého ročníku 

pod vedením Mgr. Ivy Klasnové (školní metodik prevence) a Mgr. Ing. Olgy Volfové 

Naxerové. Cílem programu bylo odbourání nervozity z nového prostředí, nových 

spolužáků a učitelů, seznámení žáků mezi sebou, stmelení kolektivu, vytvoření 

pozitivní, přátelské pracovní atmosféry ve třídě) 

 

 Časem proměn, Na startu mužnosti  
Žákům a žákyním šestého ročníku byl určen program Časem proměn, Na startu 

mužnosti, 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. Tuto přednášku realizoval MP Education s r. o. 

 

8. ročník 

 

 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. 
 

 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. 
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorská činnost 

Počet vzdělávacích akcí 87 

Celkový počet účastníků 141 

Vzdělávací instituce - Národní institut pro další vzdělávání, ZČU 

Plzeň, Krajské centrum vzdělávání a 

Jazyková škola Plzeň, AV Media, Oxford, 

PF UP Olomouc,  

 

Kromě jednorázových a krátkodobých výše uvedených akcí: 

- všichni učitelé 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 učitelka 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 „Žák se specifickými poruchami 

učení v běžné škole“, školení k programu Pasco). 

 

Ve školním roce 2014/2015 se 20 pedagogických pracovníků účastnilo školení v rámci 

projektu „Informační centra digitálního vzdělávání“ pod hlavičkou NIDV Praha. 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Aktivity Počet 

akce pro veřejnost 16 

akce pro školy 13 

akce pro žáky více než 135 + akce ŠD 

 
 

 
  Den otevřených dveří na 1. stupni – Rebcova ulice 
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Škola se významně zapojuje do komunitního života ve městě, ať již pořádáním různých 

kulturních akcí nebo účastí žáků na kulturních akcích pořádaných městem a jeho 

příspěvkovými organizacemi. V rámci vzdělávacího programu se žáci účastní exkurzí, 

výstav, přednášek a jiných akcí, které pořádá sama škola nebo jiné vzdělávací instituce a 

slouží k rozšíření, zpestření a prohloubení učiva. 

 

Stále větší roli hraje prezentace školy na jejích webových stránkách, kde se široká veřejnost 

může seznámit s akcemi, které škola pořádá i s průběžnými zprávami a výsledky našich 

žáků v soutěžích a akcích.  

 

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. 

 

 

           

 
               Den otevřených dveří – učebna chemie Na Jordáně 

 

 

 

Významným reprezentačním prvkem školy je aktivní zapojení žáků do sportovních činností 

v rámci kroužku Sportovních her a také Školního atletického klubu. Pro talentované žáky 

byl organizován kurz sportovního plavání. 

  

Naše škola se výrazně organizačně podílí na nejvýznamnějších sportovních soutěžích v 

okrese či krajských finále a z dlouhodobého hlediska je snahou tuto vysokou laťku dobré 

organizace udržet. 

 

Žáci školy v rámci výuky také navštěvují i významné sportovní události mezinárodního 

významu. Velkým zážitkem byla návštěva hokejového utkání Německo – Bělorusko na MS 

v ledním hokeji v Praze. 

 

 

 



 

11 

 

 
   Praha – Mistrovství světa v hokeji 

  

 

Výrazným úspěchem i prezentací školy byla nominace 7 žáků do reprezentace 

Plzeňského kraje na Letní olympiádu dětí a mládeže 2015, která se konala v Plzni. Naši 

žáci vybojovali 2 zlaté a 2 stříbrné medaile a i ostatní umístění v rámci sportovců celé 

republiky bylo velice úspěšné. Navíc škola zvítězila v Ceně hejtmana Plzeňského kraje o 

nejoriginálnější transparent podporující sportovce plzeňského kraje. 

 

 
     Přivítání členů olympijského výběru starostou města Mgr. K. Naxerou na radnici. 

     B. Píchalová, K. Ausbergerová, K. Burianová, L. Vacíková, K. Burlová (zleva) 

     (sedící zleva) J. Pergler, J. Štych 

 
 

Seznam akcí naleznete v kapitole č. 15 a 16 této zprávy. 
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a 

dalších kontrol 

Ve školním roce 2014/2015 proběhla na škole inspekční činnost ČŠI.  

Ve dnech 24. – 29. 4. 2015 probíhala inspekční činnost v obou budovách školy. Inspekční 

činnost byla zaměřená na zjišťování a hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání 

poskytovaného Základní školou Josefa Hlávky Přeštice podle §174 odst. 2 písm. b) a  

písm. c) zák. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 

 ČŠI velice kladně hodnotila výuku na 1. stupni, bezpečnou atmosféru ve škole, celkovou 

materiální vybavenost a podmínky pro výuku na škole stejně tak i spolupráci se 

zřizovatelem.  

 

Zjištěné nedostatky v dokumentaci ŠD vyplývající z inspekční zprávy byly odstraněny 

v daném termínu, v rámci Dodatku č. 6 k ŠVP Základní školy Josefa Hlávky Přeštice. 

 

Cílem kontroly Finančního výboru Města Přeštice, která proběhla v březnu 2015 bylo účelné 

nakládání s finančními prostředky zřizovatele. Výsledek kontroly byl bez závad. Bylo 

doporučeno pokračovat v nastaveném kurzu ekonomického vedení školy.  

 

Kontrola KÚ PK v červnu 2015 byla zaměřena na čerpání a využívání finančních prostředků 

ze státního rozpočtu. Závěr kontroly byl, že nejsou porušovány žádné obecně závazné 

předpisy.  

 

O všech kontrolách i s případnými odstraněním zjištěných nedostatků byl informován 

zřizovatel. 
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9. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 

9.1.  Příjmy (kalendářní rok 2014) 
 

 Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 30 278  30 278 

dotace na provozní výdaje od zřizovatele 7 704  7 704  

poplatky od rodičů – školné 201  201 

poplatky za stravování  2 759  2 759 

příjmy z doplňkové činnosti  396 396 

ostatní příjmy (Hlávkova nadace) 80  80 

další příjmy 31  31 

výnosy z transferů (Podpora rozvoje výuky PV, 

Zelená škola, Dotace ÚP, Český atletický svaz) 
179 

 
179 

Celkem 41 232 396 41 628 

 

 

9.2. Výdaje (kalendářní rok 2014) 
 

 Hlavní činnost   Doplňková 

činnost 

CELKEM 

Investiční 285  285 

Neinvestiční 40 035 272 40 307 

z toho:    

přímé náklady    
    na platy pracovníků 22 425 61 22 486 
    ostatní osobní náklady 221 51 272 
    zákonné odvody + FKSP 7 854 21 7 875 
    náklady na DVPP 57  57 
    náklady na učební pomůcky 650  650 
    přímé ONIV(cestovné, úraz. poj. OOPP) 305  305 
    OON (Zelená škola, Obec Radkovice, Hlávkova 

nadace) 
80  80 

provozní náklady    
spotřeba materiálu  4 650 129 4 779 
Energie 1 574  1 574 
opravy a údržba 757  757 
ostatní služby 1 272  1 272 
Jiné ostatní náklady 190                            190       
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10.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

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

školním roce 2014/2015 byla spolupráce mezi oběma školami propojena společným 

projektem, s názvem "The CzechoSlovania", kterého se účastní žáci 6. a 7. ročníku.  "The 

Flying Letters"- „Létající dopisy“. Tato spolupráce bude ve školním roce 2015/16 

pokračovat výměnným studijním pobytem našich žáků v Kršku a ve školním roce 2016/17 

bude následovat výměnný studijní pobyt slovinských žáků v Přešticích. 

 

Projekt E-twinning s řeckou školou v Trikale pokračoval se sníženou intenzitou, z důvodu 

organizačních problémů na straně partnerské školy.  

 

 
 

11.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 

Podpora rozvoje výuky přírodních věd pro žáky ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 

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

 844 440, - Kč, což je 85% z celkových způsobilých výdajů projektu. 

- 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 začala v červenci 2014 a 

dokončena byla v prosinci 2014 

 

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

výuky - CZ.1.14/2.4.00/34.03203 

- 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 a v lednu 2015 byla 

přidělena dotace  

- celková výše dotace činí 1.275.000,- Kč, což představuje 85 % uznatelných nákladů. 

 

 

Informační centra digitálního vzdělávání 

- nositelem projektu je Národní institut dalšího vzdělávání a základní škola byla jedním 

z partnerů projektu 

- dotace byla přidělena ve výši 380.879,-Kč  

- celkové ukončení projektu bude v říjnu 2015 
 
 

12.  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 velmi dobré úrovni a je oboustranně prospěšná. Mezi 

subjekty, se kterými nejvíce škola spolupracuje patří: Město Přeštice, MěÚ Přeštice a  jeho 

jednotlivé odbory, vedoucí OŠKPP, Školská rada i Rada rodičů při ZŠ Josefa Hlávky 

Přeštice, Základní umělecká škola, obě přeštické MŠ, DDM, Pedagogicko psychologická 

poradna, Středisko výchovné péče v Plzni, Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola 

Plzeň, Národní institut pro další vzdělávání, podnikatelské subjekty, Tělovýchovná jednota 
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Přeštice a Tělocvičná jednota Sokol Přeštice, Kulturní a komunitní centrum Přeštice, 

s Městská knihovna Přeštice, Dům historie Přešticka,  Policie ČR,  Městská policie 

Přeštice.  

 

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

k podpoře aktivit nadaných a talentovaných žáků a je využíván v oblasti nadstavbové 

činnosti -  kroužcích, příspěvku na jazykové tábory a k podpoře nadaných sportovců.  

 

 

 

 

 

 
Štafetový pohár – okresní kolo v areálu Základní školy Josefa Hlávky 
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13.  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, Francouzský jazyk, Informatika, Environmentální 

výchova, Sportovní výchova. Mezi nepovinné předměty patří Náboženství. 

 

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

pestré aktivity. Ve školním roce 2014/2015 měli žáci možnost se uplatnit v Pěveckém sboru 

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

při hudbě, sportovním lezení, cvičení řeči, ve zdravotnickém, dramatickém, chovatelském 

kroužku, ve Školním atletickém klubu, v kroužku Tvoříme z hlíny (keramický), při sportovní 

hrách a cvičení z matematiky. 

 

Nabídka kroužků na naší škole je velice pestrá a kapacita je vždy plně obsazena. Pro žáky 

jsou tyto aktivity zdarma. 

 

 

 

 

 

 
    Skaláček při vystoupení v Českém rozhlase 
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14.  Další údaje 

14.1. Spolupráce s rodičovskou veřejností 
 

Dlouhodobě se osvědčuje spolupráce s rodičovskou organizací Rada rodičů. 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. Pro 

zlepšení komunikace a spolupráce mezi učiteli a rodiči byly od 1. 9. 2014 zavedeny e-

mailové adresy všem vyučujícím. 

Velkou změnou v interakci rodič – učitel – žák přineslo zavedení elektronické žákovské 

knížky, která plně nahradila klasickou žákovskou knížku v oblasti sdělování hodnocení 

žáků rodičům. Na 2. stupni je používána pouze EŽK, na stupni prvním je samostatně 

používána ve 4. a 5. ročníku. V prvním, druhém a třetím ročníku je duplicitně zapisováno 

jak do EŽK, tak i do záznamníčků a žákovských knížek. Pro omlouvání a sdělování 

organizačních záležitostí slouží od 4. ročníku Informační a omluvná knížka. Používání 

EŽK má přesně stanovená pravidla, která jsou zakotvena ve školním řádu. 

 

 

14.2. Partnerské vztahy se školami 
 

Ve školním roce 2014/2015 byl zahájen projekt s partnerskou školou v Kršku, kterého se 

účastní 37 žáků 6. a 7. ročníku. Ve školním roce 2014/15 probíhala spolupráce na dálku 

v průběhu vyučovacích hodin anglického jazyka, komunikace prostřednictvím bezpečného 

výukového portálu eTwinning a pomocí klasických ručně psaných dopisů. Tato spolupráce 

bude ve školním roce 2015/16 pokračovat výměnným studijním pobytem našich žáků v Kršku 

a ve školním roce 2016/17 bude následovat výměnný studijní pobyt slovinských žáků 

v Přešticích. 
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14.3.  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 ve třech třídách, ŠD a kanceláři, vymalování vybraných prostor, dokončení 

obnovy obkladů a sanitárního zařízení ve třídách, rekonstrukce hlavní chodby u 2. ročníku, 

nové učitelské stoly a židle – dokončení obměny, výměna vestavěných skříní na chodbě, 

rekonstrukce počítačové učebny vč. nového vybavení, nové vybavení kanceláře, 

rekonstrukce bytu školníka (bourací práce, výměna veškerých instalací), výměna telefonní 

ústředny a nové telefonní rozvody do kabinetů. Kromě vlastních investic a oprav byl 

zpracován projekt na úpravu školního hřiště, který je základem pro získání možných 

finančních prostředků na celkovou rekonstrukci hřiště. 

 

 

V areálu 2. stupně Na Jordáně: 

 

oprava střech na části budovy v částce 1 mil. Kč (poslední etapa), výměna parapetních 

desek ve třídách a kabinetech v přízemí, malování vybraných prostor včetně kabinetů a 

kanceláří, výměna podlahových krytin v kancelářích a ve dvou třídách, nové vybavení 

jedné kanceláře, nové vybavení lavicemi a židlemi ve dvou třídách, výměna a doplnění 

odkládacích skříněk pro žáky ve 3 třídách, výměna telefonní ústředny, rekonstrukce 

sanitárního zařízení pro provozní zaměstnance. 

 

Ve školní jídelně: 

 

malování celé budovy - ve dvou etapách, instalace nové digestoře v prostoru varny. 

 

 

 
     Nová výmalba ve školní jídelně            
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Spolupráce se zřizovatelem byla i ve školním roce 2014/2015 na velice dobré úrovni a 

s jeho přispěním se podařila realizace velkých investičních akcí. 

 

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:  

- instalace parotěsné fólie a nových podhledů v tělocvičně 

- oprava fasády 

- řešení klimatických podmínek školy (odvětrání chodeb a řešení stínění v jižním 

traktu školy) 

- rekonstrukce sportovního areálu – povrch atletické dráhy 

 

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 období 2014 - 2016. Jeho aktualizace 

bude provedena ke konci roku 2015 v návaznosti na realizované akce v předešlém období a 

bude vytvořen plán na další období. Veškeré akce, které byly v investičním plánu 

rozloženy do období 3 let se podařilo realizovat, vyjma akcí, které přímo souvisí 

s dostavbou šatnového bloku v Rebcově ulici. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

V Přešticích 30. září 2015       

 

 

                 Mgr. Petr Fornouz 

              ředitel školy  
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15.  Seznam aktivit a prezentace školy na veřejnosti  

15.1.  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 listopad – školní kolo, leden – okresní kolo 

PYTHAGORIÁDA březen – školní kolo, květen – okresní kolo 

MATEMATICKÝ KLOKAN březen – školní kolo 

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

kolo 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MALÝCH CYKLISTŮ  duben – školní kolo, květen – oblastní kolo 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – 1. roč. březen – školní kolo  

ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ – 2. roč. květen – školní kolo 

SPELLING – 5. roč. březen – školní kolo 

MALÝ ZÁCHRANÁŘ červen – krajské kolo 

 

KULTURNÍ AKCE: 

 

DIVADLO ALFA PLZEŇ – „Ptej se proč? Aneb svět podle 

křečka“, 
1. - 2. ročník září 

DIVADLO V KKC PŘEŠTICE – „Řecké báje“ 4. - 5. ročník září 

DIVADLO ALFA PLZEŇ „Otesánek“ 3. ročník říjen 

HUDEBNÍ POŘAD „Hudební škatulky“ 2. ročník říjen 

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ „Tři bratři“ 1., 3. a 5. ročník listopad 

DIVADLO V KKC PŘEŠTICE „Princezna se zlatou hvězdou 

na čele“ 
1., 2. ročník prosinec 

„ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH“ 1 - 5. ročník prosinec 

„JUNIORFEST NA CESTÁCH“ – Mikulášovy patálie, KKC 

PŘEŠTICE 
4. ročník prosinec 

DIVADLO „ Zahrada„ KKC PŘEŠTICE 2., 3. ročník březen 

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

POHÁDKA „O režné nitce“ – dramatický a hudební kroužek 1- 5. ročník květen 

VÝCHOVNÝ KONCERT, ZUŠ 1 - 3. ročník červen 
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SPORTOVNÍ AKCE: 

 

PŘESPOLNÍ BĚH vybraní žáci říjen – okresní přebor 

PLAVECKÝ VÝCVIK 2., 3. ročník listopad - únor 

VYBÍJENÁ SMÍŠENÁ vybraní žáci duben – okresní přebor 

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

MCDONALD´S CUP vybraní žáci 
duben – okrskové kolo, květen – okresní kolo, 

květen – krajské kolo 

SPORTOVNÍ DEN 1. ročník květen 

ŠTAFETOVÝ POHÁR vybraní žáci duben – okresní kolo, květen – krajské kolo 

ATLETICKÝ TROJBOJ vybraní žáci květen 

INTEGRACE NA HŘIŠTI 

ANEB DEN PLNÝ 

SPORTU 

vybraní žáci 

2 - 4. ročník 
červen 

TURNAJ VE VYBÍJENÉ  3., 4., 5. ročník září, červen – republikové finále 

 

AKCE PROHLUBUJÍCÍ UČIVO (přednášky, praktická cvičení): 

 

ZEBRA SE TEBE NEROZHLÉDNE 2., 3. ročník září, březen 

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

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 1 -3. ročník říjen 

BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘEŠTICE 

„Čeští spisovatelé a ilustrátoři“ 
2., 3. ročník listopad 

POŽÁRNÍ PREVENCE 2. – 5. ročník listopad 

NAUČNÝ POŘAD O DRAVCÍCH 1 -5. ročník listopad 

ZDRAVÉ ZUBY  1. ročník listopad 

EKOLOGICKÝ POŘAD „Tonda obal na cestách“ 2. – 5. ročník listopad 

VÁNOČNÍ PEČENÍ V DDM 1 -5. ročník prosinec 

VYCHÁZKA DO LESA S MYSLIVCI 2. ročník prosinec 

HUDEBNÍ POŘAD "Objev svůj rytmus"  1. ročník leden 

BESEDA „EXPEDICE STŘEDOVĚK“ 3. – 5. ročník leden 

BESEDA S CESTOVATELEM p. NAZAROVEM –

JIHOZÁPAD USA 
5. ročník únor 

WORKSHOP PÍSKOVÉ OBRÁZKY – výtvarná 

technika 
1. ročník únor 

DHP – „Historie stavebnice Merkur“ 2. ročník březen 

HUDEBNÍ POŘAD 4. ročník březen 

NÁVŠTĚVA SVÍČKÁRNY RODAS 2. ročník březen 

NÁVŠTĚVA V MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

V PŘEŠTICÍCH  
1. ročník 

duben, květen, 

červen 
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WORKSHOP VÝROBA MOTÝLKŮ Z PEDIGU  2. ročník Duben 

WORKSHOP VÝROBA NÁHRDELNÍKU 

Z PEDIGU 
3. ročník duben 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA 

V NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V 

PŘEŠTICÍCH 

5. ročník duben 

BESEDA O VÝTVARNÉM UMĚNÍ 3. ročník duben 

MOJE CESTA NA SVĚT - BESEDA 3., 5. ročník 
duben, květen, 

červen 

VÝPRAVNÝ POŘAD „ Jan Hus“ 4., 5. ročník duben 

HUDEBNÍ POŘAD - ZUŠ 1. ročník červen 

NÁVŠTĚVA KERAMICKÉ DÍLNY 2. ročník červen 

DDM – ZDOBĚNÍ TRIČEK 1. – 5. ročník červen 

DEN S LESY ČR 1. ročník červen 

ŠKOLNÍ VÝLETY  1. – 5. ročník červen 

 

AKCE PRO ŠKOLY 

 

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ V 1. ROČNÍKU leden 

POHÁDKA „ROZPUSTILÁ PRINCEZNA ANKA A 

LOUPEŽNÍCI“ – dramatický a hudební kroužek 
květen 

ŠTAFETOVÝ POHÁR duben, květen 

ATLETICKÝ TROJBOJ červen 

 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

VÁNOČNÍ KONCERT – SKALÁČEK, PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY prosinec 

VYSTOUPENÍ SBORU SKALÁČEK V DPS Přeštice  prosinec 

VÁNOČNÍ JARMARK prosinec 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KAPLI V LUŽANECH, SBOR SKALÁČEK prosinec 

SETKÁNÍ S RODIČI V MŠ „PŘED ZÁPISEM“ leden 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU leden 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ březen 

POHÁDKA „ROZPUSTILÁ PRINCEZNA ANKA A LOUPEŽNÍCI“ – 

dramatický a hudební kroužek  
květen 

„PLZEŇSKÝ ROZHLAS ZPÍVÁ“ – SBOR SKALÁČEK květen 

KONCERT „ZLATO RODINNÝ“ - SKALÁČEK, PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY květen 
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15.2. AKCE PRO ŽÁKY 2. stupeň  
 

VĚDOMOSTNÍ A DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE: 

 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN říjen – školní kolo 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA prosinec – školní kolo, leden – okresní kolo 

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

MLADÝ DEMOSTHENES listopad – školní kolo, leden - okresní 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 – školní kolo, duben – okresní kolo 

PYTHAGORIÁDA březen – školní kolo, květen – okresní kolo 

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

RECITAČNÍ SOUTĚŽ únor – školní kolo, březen – okresní kolo 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA březen – krajské kolo 

MATEMATICKÝ KLOKAN březen – školní kolo 

FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽ březen – okresní kolo 

ARCHIMEDIÁDA květen – okresní kolo 

 

KULTURNÍ AKCE: 

 

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

DIVADLO NEKOUŠE, KKC PŘEŠTICE 8. a 9. ročník leden 

DIVADLO ALFA „OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY“ 9. ročník  leden 

DIVADLO DJKT – NOVÁ SCÉNA – „ŽVANIVÝ SLIMEJŠ“ 6. ročník leden 

DIVADLO  DJKT PLZEŇ – „ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA“ Skalka a zájemci květen 
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EXKURZE: 

 

ZOO PRAHA 8. ročník září 

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM A VYŠEHRAD 9. ročník říjen 

ZÁPADOČESKÉ MUZEUM PLZEŇ – ŽIVOT V 

PRAVĚKU 
6. ročník červen 

TECHMÁNIE, PLANETÁRIUM PLZEŇ 6. ročník  listopad 

KARLOVY VARY  žáci studující RJ prosinec 

VÁNOČNÍ NORIMBERK zájemci prosinec 

VÁNOČNÍ PRAHA 6. ročník prosinec 

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

NĚMECKÁ KNIHOVNA V PLZNI žáci studující NJ prosinec 

KAMENICE NAD LIPOU - UMĚLECKO 

PRŮMYSLOVÉ MUZEUM  

vybraní žáci 8. a 

9. ročníku 
březen 

VELIKONOCE NA ZÁMKU 6. ročník březen 

EXKURZE DO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 8. ročník prosinec 

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD  PŘEŠTICE - ČEVAK 8. ročník říjen 

TEREZÍN, LIDICE 9. ročník  květen 

EXKURZE PIVOVAR, TECHMÁNIE PLZEŇ 8., 9. ročník květen, červen 

STŘEDOVĚKÁ PLZEŇ 7. ročník červen 

BAVORSKÉ ZÁMKY A MNICHOV zájemci duben 

ITÁLIE – 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, listopad – okresní přebor, prosinec – 

krajské finále 

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

kvalifikace na republikové finále 

FUTSALOVÁ LIGA vybraní žáci listopad, březen – konfederační finále 

HÁZENÁ  dívky prosinec - okresní přebor 

PROJEKTOVÝ DEN 8. ročník prosinec 

PROJEKTOVÝ DEN 9. ročník prosinec 

LYŽAŘSKÝ KURZ 7. ročník únor 
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PROJEKTOVÝ DEN 7. ročník březen 

PŘEŠTICKÝ POHÁREK – 

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ 
7. ročník březen 

COCA COLA CUP vybraní žáci říjen, listopad 

PŘEŠTICKÁ LAŤKA vybraní žáci květen 

MINIFOTBAL vybraní žáci duben 

POHÁR ROZHLASU vybraní žáci červen – republikové finále 

 

AKCE PROHLUBUJÍCÍ UČIVO (přednášky, praktická cvičení): 

 

MYKOLOGICKÁ VÝSTAVA 6. ročník říjen 

PROJEKT S SOU OSELCE 8. ročník říjen, únor 

PŘEDNÁŠKY O PLÁNOVANÉM RODIČOVSTVÍ 

A ANTIKONCEPCI 
9. ročník říjen, listopad 

VELETRH ŘEMESEL 9. ročník říjen 

MIKRO SVĚT – DOCENT WEYDA 7. ročník říjen 

PROJEKT FÁBER – „SEVER PROTI JIHU“ 6., 7., 8., 9. ročník listopad 

PŘEDNÁŠKA O DOSPÍVÁNÍ 6. ročník dívky prosinec 

DENTÁLNÍ HYGIENA 6. ročník únor 

PROJEKT SE SŠ OSELCE 8. ročník 
březen, duben, 

květen, červen 

PŘEDNÁŠKA O DOSPÍVÁNÍ  6. ročník prosinec 

CHEMIE V KAŽDODENÍM ŽIVOTĚ 8., 9. ročník leden 

VYŠETŘENÍ Z KAPKY KRVE V TEMNÉM POLI 

MIKROSKOPU 
8. ročník březen 

ČASEM PROMĚN, NA PRAHU MUŽNOSTI – 

PŘEDNÁŠKA O DOSPÍVÁNÍ 
6. ročník duben 

PROJEKT S GYMNÁZIEM MIKULÁŠSKÉ 

NÁMĚSTÍ 

9. ročník vybraní 

žáci 
květen 

PROJEKTOVÝ DEN - DĚJEPIS 9. ročník květen 

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

BESEDA O JADERNÉ ENERGETICE 9. ročník květen 

VÝUKOVÝ PROGRAM O DRAVCÍCH 6. -9. ročník červen 

BRANNÝ DEN 8. ročník červen 
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 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. 

 

 V červnu naši školu navštívil biskup plzeňské diecéze Mons. Radkovský a pohovořil 

se žáky 9. ročníku. 

 

 
Beseda s biskupem Mons. Radkovským 

 

 

 Výstavou „Jakub Jan Ryba v roli pedagoga“ se škola zapojila do celoročních 

vzpomínkových akcí v Přešticích k výročí narození i úmrtí tohoto významného 

rodáka. Výstava byla zapůjčena z Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. 

Na instalaci, propagaci a vernisáži výstavy se podíleli žáci školy. 

 

 

AKCE PRO ŠKOLY 

 

VÁNOČNÍ KONCERT SKALKY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY prosinec 2x 

VÝSTAVA „JAKUB JAN RYBA V ROLI PEDAGOGA“ březen 

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 

ŠTAFETOVÝ BĚH – OKRESNÍ I KRAJSKÉ KOLO květen, červen 
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AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

DEN PRO RODINU  záři 

KONCERT SBORU SKALKA  říjen 

VÁNOČNÍ KONCERT SBORU SKALKA – KAPLE SKOČICE prosinec 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED NA NÁMĚSTÍ V PŘEŠTICÍCH - SKALKA prosinec 

VÁNOČNÍ JARMARK prosinec 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ březen 

MÍROVÝ BĚH „PEACE RUN“ květen 

KONCERT SBORU SKALKA „PÍSNIČKOVÁ ŠOU“ květen 

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY, HUDEBNÍ PŘEKVAPENÍ červen 

 

 

15.3. AKCE školní družina 
 

NAŠE ŠKOLA, TŘÍDA, MĚSTO - adaptace žáků 1. ročníků v novém prostředí  

 

ZÁŘÍ DUHOVÝ CHODNÍK - kreslení křídami 
BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY 
KKC – ODPOLEDNÍ FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ  
CHUTĚ PODZIMU- výrobky z přírodních materiálů 

ŘÍJEN 

DRAKIÁDA 
TÝDEN KNIHOVEN 
NÁVŠTĚVA VÝSTAVY DROBNÉHO DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA – 

Chovatelé Přeštice 
HALLOWEEN V DOMĚ STRAŠIDEL V PLZNI 

KKC – FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ „Velká oříšková loupež“ 

ZÁVODY NA KOLOBĚŽKÁCH ZA ÚČASTI MP PŘEŠTICE 

JUNIORFEST na cestách 

 

LISTOPAD 

DO-RE-MI – pěvecká soutěž 

VYROB SI SVOJI POSTAVU DO BETLÉMA 

PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ – p. Babková 

ODPOLEDNE SE ZUMBOU 

DNY ZDRAVÍ – beseda s pediatrem 

POHÁDKOHRANÍ aneb od počítače zpět ke knihám 

VÝLOVY RYBNÍKŮ  - beseda 

VÁNOČNÍ VÝLET DO PRAHY – divadlo Spejbla a Hurvínka – sobotní akce 

JUNIORFEST NA CESTÁCH + tvořivá dílna v KKC 

PROSINEC 

KKC – filmové představení „ Duch nad zlato“ 

ADVENT ve školní družině 

ČERTOVSKÉ ROJENÍ – Mikulášská nadílka 

VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 

NÁVŠTĚVA BETLÉMU paní Jiřiny Andrlíkové Příchovice 

VÁNOČNÍ NADÍLKA PRO SENIORY V DPS společně s vystoupením 

pěveckého kroužku SKALÁČEK 
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VÁNOČNÍ BESÍDKA S NADÍLKOU A DISKOTÉKA 

VÁNOČNÍ JARMARK 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „ Dva sněhuláci“ 

SNĚHULÁK PRO RADOST (pro seniory z DPS) 

LEDEN 
CVIČENÍ S FYZIOTERAPEUTKOU 

DEN HRAČEK V ŠE 

VEČERNÍČEK SLAVÍ 50 let – výtvarná soutěž 

 195. VÝROČÍ NAROZENÍ SPISOVATELKY  

 B. NĚMCOVÉ – beseda, soutěž 

 

 

 

ÚNOR 

NÁVŠTĚVA SKLÁDKY V ČERNOŠÍNĚ 

„MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘÁTKO“  - výtvarná soutěž ve spolupráci 

s DDM a KKC 

MAŠKARNÍ BÁL – soutěž masek, taneční soutěž 

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍHO SNĚHULÁKA 

MISS ŠD 

PROSTŘENO 

FINÁLE PĚVECKÉ SOUTĚŽE  

DO-RE-MI – ve spolupráce se ZUŠ Přeštice (odborná porota složená s učitelů 

ZUŠ, cena ředitele ZUŠ a cena ředitele ZŠ) 

BŘEZEN 

NÁVŠTĚVA DHP – „Historie stavebnice Merkur“ 

UPLEŤ ČTVEREC PRO AFRIKU 

NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY zdobení vajíček - DDM 

MORENA – vítání jara ve městě společně s MŠ Dukelská, vedením města, 

vedením ZŠ 

TÝDEN S DĚTSKOU KNIHOU- beseda v MěK Přeštice 

VELIKONOČNÍ PEČENÍ V DDM 

DEN ZEMĚ VE SPOLPRÁCI SE ŽP KÚ 

DUBEN 

VÝLET DO POHÁDKOKÉHO STATKU BŘASY 

KDO SI TVOŘÍ NEZLOBÍ! – tvořivá dílna v KKC 

ODPOLEDNE S MP A HASIČI 

DIVADLO „ Míček flíček“ 

LEHKOATLETICKÝ TROJBOJ – atletické závody 

KVĚTEN 

VYSTOUPENÍ ŠERMÍŘSKÉ SKUPINY 

VOŇAVÁ ZEMĚ – poznávání bylinek u paní Černé a Lehrové 

NÁVŠTĚVA KYNOLOGICKÉHO KLUBU 

UKÁZKA MODELÁŘŮ PŘEŠTICE 

„RECYKLOHRANÍ“ – akce ve spolupráci s Asociací TOM Úhlava 

„ZÁVODY NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH“ – park Na Chmelnicích 

KKC – filmové představení pro děti „Škatuláci“ 

DEN DĚTÍ PO INDIÁNSKU 

ČERVEN 
LOUČENÍ SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU, spaní ve ŠD, noční hra 

SHOW STIHL TIMBERSPORTS SERIES – dřevorubecká show 

HLEDÁNÍ POKLADU 

 

http://www.zsprestice.cz/index.php?id=14-15/druzina-timbersports
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Mezinárodní běh „Peace run“ při zastávce na sportovišti základní školy 

 

 

 

15.4. 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.  
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16.  Úspěchy našich žáků ve školním roce 2014/2015 

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

kteří je na soutěže připravili. 

 

16.1. 1. stupeň ZŠ 
 

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Celostátní přehlídka 

dětských recitátorů 

- krajské kolo 

1. místo 

Vojtěch Moulis - 3. B 

 V. Kopřivová 
Filip Hajšman - 3. B 

Celostátní přehlídka dětských 

recitátorů 

- okresní kolo 

1.  místo s 

postupem 

Vojtěch Moulis - 3. B 
 V. Kopřivová 

Filip Hajšman - 3. B 

1. místo Ondřej Tejček - 4. D  N. Květoňová 

Pythagoriáda 

- okresní kolo (5. r.) 

3. místo  Martin Kodýdek - 5. C  O. Vizingrová 

4. místo Matěj Košař -5. D  P. Čapková 

6. místo Marek Hohlberger - 5. C  O. Vizingrová 

8. místo Karolína Sedláčková - 5. D 
 P. Čapková 

9. místo Helena Voráčková - 5. D 

Matematická olympiáda 

- okresní  kolo 
3. místo Matěj Košař - 5. D  P. Čapková 

Logická olympiáda 

- krajské kolo 

12. místo Matěj Košař - 5. D  P. Čapková 

16. - 18. místo 
Adam Bělohlavý - 4. A  A. Němečková 

Marek Hohlberger - 5. C  O. Vizingrová 

24. místo Ondřej Tejček - 4. D  N. Květoňová 

Soutěž Hlídek mladých 

zdravotníků 

- oblastní kolo 

1. místo 

Nela Kokošková - 5. A 

Adam Bělohlavý - 4. A 

Štěpán Smatana - 3. C 

Helena Martincová - 3. C 

Magdaléna Ovsíková - 3. C  A. Bezděková 

 J. Kozlová 

Soutěž Hlídek mladých 

zdravotníků 

- krajské kolo 

4. místo 

Nela Kokošková - 5. A 

Štěpán Smatana - 3. C 

Helena Martincová - 3. C 

Magdaléna Ovsíková - 3. C 

Damián Šimice - 2. D 

Mladý záchranář 

- okresní kolo 
3. místo 

Matěj Košař - 5. D 

Lukáš Tocháček - 5. B 

Nela Kokošková - 5. B 

Michaela Kokošková - 5. B 
 O. Vizingrová 

Mladý záchranář 

- krajské kolo 
4. místo 

Martin Kodýdek - 5. C 

Jaroslav Malát - 5. C 

Marek. Hohlberger - 5. C 

Nicole Holcová - 5. A 

Přespolní běh 

- okresní přebor 

- jednotlivci v kategoriích 

1. místo Aneta Bělová - 4. A 

 M. Fornouzová 

3. místo Michaela Chocová - 4. A 

4. místo Šárka Sedláčková - 4. D 

4. místo Václav Flesar - 5. C 

5. místo Michal Pergler - 4. C 

6. místo Matěj Košař - 5. D 
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Soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Soutěž mladých cyklistů (I) 

- okresní kolo 
2. místo 

Michaela Kokošková - 5. B  

Nicole Holcová - 5. A  

Lukáš Tocháček - 5. B  

Martin Kodýdek - 5. C 

 O. Vizingrová 

Vybíjená 

- okresní kolo 

1. místo smíšené družstvo 
 M. Fornouzová 

1. místo družstvo dívek 

Vybíjená 

- krajské kolo 

1. místo  

postup do 

republikového 

finále 

družstvo dívek 

 M. Fornouzová 

4. místo družstvo chlapců 

Vybíjená 

- republikové finále 
10. místo družstvo dívek 

Štafetový pohár 

- okresní kolo 

1. místo družstvo A 
 M. Fornouzová 

3. místo družstvo B 

Štafetový pohár 

- krajské kolo 

3. místo družstvo A 
 M. Fornouzová 

5. místo družstvo B 

 McDonald's Cup  

- okresní kolo 

3. místo (A)  mužstvo chlapců 
 M. Kříž, P. Papp, 

K. Brunátová 

3. místo (B)  mužstvo chlapců 
 J. Brada,  

 A. Němečková 

 

 

16.2. 2. stupeň ZŠ 
 

Soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Přírodovědný klokan 

- celostátní měřítko 
3. místo (Kadet) Jana Richterová - 8. C  J. Rajčok 

Biologická olympiáda 

- okresní kolo 

5. místo (C) Petr Vacek - 7. D 
 L. Křížová 

8. místo (C) Kristýna Burlová - 7. C  

8. místo (D) Gabriela Tůmová - 8. D  J. Rajčok 

Fyzikální olympiáda 

- okresní kolo (F) 

1. místo Aleš Vrba - 8. B 

 D. Bošková 
3. místo Václav Květoň - 8. B 

4. místo Klára Kabátová - 8. B 

6. místo Zuzana Burianová - 8. A 

Fyzikální olympiáda 

- okresní kolo (E) 

2. místo Kryštof Krs - 9. E 

 D. Bošková 4. místo Kristýna Burianová - 9. E 

5. místo Dominik Fišer - 9. A 

Matematická olympiáda 

- okresní kolo 

1. místo David Stuchl - 6. C  V. Kašpar 

3. místo Filip Janota - 6. A  D. Bošková 

1. místo Tereza Tocháčková - 7. D 
 Z. Sedláková 

4. -5. místo Filip Hohlberger - 7. A 

Pythagoriáda 

- okresní kolo (7. r.) 

1. místo Dominik Trhlík - 7. E  J. Šperl 

2. místo Tereza Tocháčková - 7. D 
 Z. Sedláková 

4. místo Filip Hohlberger - 7. A 

Pythagoriáda 

- okresní kolo (8. r.) 

5. místo Barbora Schejbalová - 8. C  M. Malík 

5. místo Dominik Duchek - 8. B  P. Žižková 
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Soutěž umístění    soutěžící učitel (trenér) 

Matematický klokan 

- celostátní měřítko 
2. místo 

Filip Hohlberger –  

7. A 

 Z. Sedláková 
Matematický klokan 

- krajské kolo 
3. místo 

Filip Hohlberger –  

7. A 

Matematický klokan 

- okresní kolo 
1. místo 

Filip Hohlberger –  

7. A 

Chemická olympiáda 

- okresní kolo 

2. místo 
Kristýna Burianová - 

9. E  M. Majerová 

4. místo Michael Tůma - 9. D 

Zeměpisná olympiáda 

- okresní kolo - kat. A 

2. místo Sabina Bradová - 6. B  Z. Sedláková 

4. místo David Stuchl - 6. C  M. Malík  

7. místo 
Tereza Cibulková –  

7. B 
 Z. Sedláková 

Zeměpisná olympiáda 

- okresní kolo - kat. B 

3. místo Jakub Pittr - 7. E  K. Charvát 

5. místo Jaroslav Košař - 7. D  M. Malík 

Zeměpisná olympiáda 

- okresní kolo - kat. C 

1. místo 
Anita Pacourková –  

9. B 
 Z. Sedláková 

2. místo Tomáš Choc - 8. C  M. Malík 

3. místo Milan Abrahám - 9. A  Z. Sedláková 

Soutěž v anglickém 

jazyce 

- okresní kolo 

2. místo Jaroslav Košař - 7. D 

 J. Mračková 
3. místo Petr Vacek - 7. D 

Olympiáda v českém 

jazyce 

- okresní kolo 

2. místo 
Nikola Rybáčková - 

9. E 
 M. Kaslová 

6. místo 
Andrea Burianová –  

9. E 

Olympiáda v českém 

jazyce 

-krajské kolo 

3. místo-účast na 

týdenním semináři 

Nikola Rybáčková – 

9. E 
 M. Kaslová 

Soutěž v recitaci – 

okresní kolo 
1. místo 

Kristýna Burianová – 

9. E 
 M. Kaslová 

Soutěž v recitaci 

- okresní kolo 
1. místo 

Jakub Písař - 7. E  J. Brunnerová 
Soutěž v recitaci 

- krajské kolo 
1. místo 

Účast v na celostátní přehlídce dětských 

recitátorů 

Mladý Demosthenes 

- regionální kolo 
1. místo 

Jakub Písař - 7. E  J. Brunnerová 
Mladý Demosthenes 

- celostátní kolo 
čestné uznání 

Mladý Demosthenes – 

krajské kolo 

Účast na seminářích 

Praha 

Kristýna Kalátová – 

 8. B 
 V. Straková 

Matematická 

olympiáda 

- okr. kolo 

4. místo 
Kristýna Burianová - 

9. E 
 M. Majerová 
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Soutěž umístění    soutěžící učitel (trenér) 

Dějepisná olympiáda 

- okr. kolo 

4. místo Tomáš Choc - 8. C 
 A. Zavadilová 

5. místo Jaroslav Majer - 8. B 

Soutěž v německém jazyce 

- okr. kolo 
2. místo Michaela Kůsová - 9. C  J. Mračková 

Přírodovědný klokan 

- krajské kolo (Kadet) 
1. místo Jana Richterová - 8. C  I. Boulová 

Logická olympiáda 

- krajské kolo 
10. místo 

Filip Hohlberger –  

7. A 
 Z. Sedláková 

Korespondenční soutěž o 

energetice pro 9. ročník ZŠ 

 

1. místo 

družstvo: K. Burianová, 

A. Šteflíková, 

N. Rybáčková 
 D. Bošková 

2. místo 

družstvo: P. Brada, 

A. Jabbourová,  

Š. Peklová 

3. místo 
družstvo: J. Hruška, 

M. Muchka, Z. Frouz 
 J. Dobranský 

Florbal (kat. III) 

- okresní kolo 

1. místo družstvo žáků 
A. Hajžman 

4. místo družstvo žákyň 

Soutěž mladých cyklistů (II) 

- okresní kolo 
1. místo 

Adéla Radová - 9. E  

Eliška Radová - 9. E  

Václav Květoň - 8. B  

Lukáš Lucák - 7. C 

 O. Vizingrová 

AND1cup  

-okresní přebor v košíkové 

1. místo 
družstvo mladších 

žákyň 
 P. Fornouz 

2. místo družstvo mladších žáků  A. Hajžman 

1. místo družstvo starších žákyň  I. Malátová 

1. místo družstvo starších žáků  K. Charvát 

Basketbal  

- krajské kolo 

5. místo družstvo starších žákyň  P. Fornouz 

5. místo družstvo starších žáků  K. Charvát 

AND1cup  

-krajské kolo 
2. místo 

družstvo mladších 

žákyň 
 P. Fornouz 

Atletický čtyřboj 

- krajské finále 

1. místo a postup do 

republikového 

finále 

družstvo starších 

žákyň 

 I. Malátová 

 K. Charvát 

3. místo družstvo starších žáků  K. Charvát 

Atletický čtyřboj 

- okresní kolo - družstva 

1. místo družstvo starších žáků  K. Charvát 

1. místo družstvo starších žákyň  I. Malátová 

Pohár rozhlasu-okresní kolo 1. místo 
družstvo mladších 

žákyň 
 P.Fornouz 

Pohár rozhlasu-krajské 

kolo 
1. místo 

družstvo mladších 

žákyň 
 P.Fornouz 

Pohár rozhlasu-

celorepublikové finále 
2. místo 

družstvo mladších 

žákyň 
 P.Fornouz 

Pohár rozhlasu-okresní kolo 1. místo  družstvo starších žákyň  

Pohár rozhlasu -krajské  

kolo 
1. místo 

družstvo starších 

žákyň 
 P.Fornouz 

Pohár rozhlasu- okresní 

kolo 
1. místo  družstvo starších žáků  K. Charvát 
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Soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Pohár rozhlasu- krajské 

kolo 
5. místo  družstvo starších žáků  K. Charvát 

Pohár rozhlasu- okresní 

kolo 
1. místo  družstvo mladších žáků A. Hajžman 

Atletický čtyřboj 

- okresní kolo - jednotlivci 

2. místo  Kryštof Krs - 9. E 
 K. Charvát 

3. místo Matyáš Janda - 9. A 

1. místo 
Lucie Wiesnerová –  

8. D  I. Malátová 

2. místo Eva Vacíková - 9. E 

Přespolní běh 

- krajské finále Tachov 

2. místo mladší žákyně 

 I. Malátová 

2. místo mladší žáci 

2. místo starší žákyně 

3. místo starší žáci 

2. místo 
Kateřina Křenková - 

7. C 

1. místo Vanda Krsová - 6. C 

Přespolní běh 

- okresní přebor 

1. místo mladší žákyně 

1. místo mladší žáci 

1. místo starší žákyně 

1. místo starší žáci 

Přespolní běh 

- okresní přebor 

- jednotlivci v kategoriích 

1. místo Vanda Krsová - 6. C 

3. místo Kristýna Burlová - 7. C 

1. místo Kryštof Krs - 9. E 

3. místo Lukáš Lecjaks - 8. B 

1. místo 
Kateřina Křenková - 7. 

C 

3. místo Jana Richterová - 8. C 

Handball 

- okresní kolo 

1. místo družstvo žákyň kat. IV  M. Kindl 

1. místo družstvo žáků  A. Hajžman 

Handball – krajské kolo  2. místo družstvo žákyň kat. IV  M. Kindl 

Street hockey cup 

- čtvrtfinále 
3. místo družstvo žáků  A. Hajžman 
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16.3. Školní atletický klub  
 

Trenér: Čeněk Smetana 

Soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Přebor Plzně v přespolním 

běhu 2015 

1. místo Kateřina Burianová - 6. C 

 Čeněk Smetana 

1. místo Tereza Burlová - 3. A 

1. místo Pavel Vacek - 3. B 

2. místo Tomáš Reitspies - 1. C 

2. místo Ondřej Havíř - 3. B 

2. místo Michal Pergler - 4. C 

2. místo Jan Pergler - 6. C 

3. místo Nela Holcová - 1. C 

3. místo Daniel Kuběna - 1. C 

3. místo Lucie Impellizzeri - 3. C 

3. místo Daniel Kastner - 8. A 

4. místo Viktorie Jílková - 1. A 

4. místo Jan Duchek - 3. A 

4. místo Aneta Bělová - 4. A 

4. místo Iveta Krýslová - 7. E 

6. místo Nikol Pechmanová - 2. D 

6. místo Lucie Vacíková - 7. C 

7. místo Julinka Radová 

7. místo Kristýna Burlová - 7. C 

8. místo Jan Roháč - 5. A 

8. místo Adéla Míková - 6. E 

9. místo Jan Strejc - 1. C 

9. místo Elena Brožová - 6. C 

10. místo Barbora Linhartová - 2. C 

10. místo Jan Kocourek - 6. C 

 

POHÁR MLÁDEŽE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2015 v přespolním běhu  

Jednotlivci: 

1. místo Ondřej Havíř - 3. B 

1. místo Michal Pergler - 4. C 

1. místo Kateřina Burianová - 6. C 

2. místo Viktorie Jílková - 1. A 

2. místo Pavel Vacek - 3. B 

2. místo Jan Pergler - 6. C 

2. místo Lucie Impellizzeri - 3. C 

2. místo Aneta Bělová - 4. A 

3. místo Jan Strejc - 1. C 

3. místo Tereza Burlová - 3. A 

3. místo Jakub Netrval - 7. C 

4. místo Tomáš Reitspies - 1. C 

4. místo Jan Duchek - 3. A 
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4. místo Iveta Krýslová - 7. E 

5. místo Daniel Kastner - 8. A 

6. místo Daniel Kuběna - 1. C 

6. místo Kateřina Křenková - 7. C 

7. místo Adéla Míková - 6. E 

8. místo Lucie Vacíková - 7. C 

9. místo Nela Holcová - 1. C 

10. místo Elena Brožová - 6. C 

 

  

 

Rozloučení s devátým ročníkem 26. 6. 2015 v atriu Základní školy Josefa Hlávky Na Jordáně a 

odměňování nejúspěšnějších žáků školy za celou školní docházku na 2. stupni ZŠ. 

 

 

 

V Přešticích 30. září 2015 

        

 

                 Mgr. Petr Fornouz 

                     ředitel školy  


