
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice 

 

 

 

 

 

 

o činnosti Základní školy Josefa Hlávky 

Přeštice 

ve školním roce 2015/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Základní škole Josefa Hlávky Přeštice na svém 

jednání dne 23. 9. 2016 



 

 

 



 

 

Obsah 
 

1. Přehled oborů vzdělání ................................................................................................... 5 
2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy .............................................. 5 

2.1. Přehled o zaměstnancích školy ..................................................................................... 5 
2.2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ................................................................ 5 

3. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy ......................................... 5 

3.1. Zápis do 1. ročníku ....................................................................................................... 5 
4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a o výsledku přijímacího řízení na střední školy.. 6 

4.1. Prospěch žáků (stav k 31. 8. 2016) ............................................................................... 6 
4.2. Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ ...................................................................................... 6 
4.3. Výsledky vzdělávání žáků ............................................................................................ 6 

4.4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy ............................................................... 7 
5. Prevence rizikového chování .......................................................................................... 8 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorská činnost .................................. 11 
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ..................................................... 12 
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalších 

kontrol ........................................................................................................................... 16 

9. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) ........................................................................... 17 
9.1. Příjmy (kalendářní rok 2015) ..................................................................................... 17 
9.2. Výdaje (kalendářní rok 2015) ..................................................................................... 17 

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ........................... 18 
11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů ............................................................................................................................ 18 
12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání .......................................................... 18 

13. Zájmové útvary ............................................................................................................. 19 

14. Další údaje .................................................................................................................... 20 
14.1. Spolupráce s rodičovskou veřejností ..................................................................... 20 
14.2. Partnerské vztahy se školami ................................................................................. 21 

14.3. Materiální a technické zabezpečení ....................................................................... 21 

15. Seznam aktivit a prezentace školy na veřejnosti .......................................................... 24 
15.1. AKCE PRO ŽÁKY   - 1. stupeň ............................................................................ 24 
15.2. AKCE PRO ŽÁKY 2. stupeň ................................................................................ 28 
15.3. AKCE školní družiny ............................................................................................ 31 
15.4. Účast na projektech jiných subjektů ...................................................................... 33 

16. Úspěchy našich žáků ve školním roce 2015/2016 ........................................................ 34 
16.1. 1. stupeň ZŠ ........................................................................................................... 34 
16.2. 2. stupeň ZŠ ........................................................................................................... 35 
16.3. Školní atletický klub .............................................................................................. 39 



 

4 

 



 

5 

 

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 * 

89/87,775 64/63,337 
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 

  

2.2.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují požadavky v oblasti odborné kvalifikace dle platných 

právních předpisů. 

 

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

3.1.  Zápis do 1. ročníku 
Počet dětí u zápisu 

28. 1. 2016 

Počet dětí, které 

nastoupí k 1. 9. 2016 

Počet tříd 

 

122 108 4 

 

mailto:sekretar@zsprestice.cz
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a o výsledku přijímacího řízení na 

střední školy 

4.1.  Prospěch žáků (stav k 31. 8. 2016) 
 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

908 534 365 9 0 

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 105 

Žáci, kteří přešli do SŠ 104   

Z toho 8 žáků z 5. ročníku   na osmileté gymnázium 

2 žáci ze 7. ročníku   na šestileté gymnázium 

 1 žák z 8. ročníku   na střední školu 

 93 žáci z 9. ročníku 22 žáků na učební obory ukončené výučním listem  

73 žáků na maturitní obory, z toho: 

- Gymnázia 12 žáků  

- Obchodní akademie 7 žáků 

- Střední zdravotnické školy 8 žák 

- Střední průmyslové školy 31 žáků 

- Střední zemědělská škola 3 žáci 

- ostatní – 12 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 meziročníkově 

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

určité období. 

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. Ve školním roce 2015/2016 absolvovali všichni žáci odcházející 

na střední školy přijímací řízení. 

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.  

 

Ve školním roce 2015/2016 již byly plně využívány pomůcky a ICT technologie, které se 

podařilo získat z projektů ROP NUTS II Jihozápad. Velkým přínosem byla především 

obměna vybavení získaného z projektu „Modernizace IT vybavení ZŠ Josefa Hlávky 

Přeštice - cesta ke zkvalitnění podmínek výuky“ -  CZ.1.14/2.4.00/34.03203. Učebna 

výpočetní techniky v Rebcově ulici je zařízena nejmodernější technologií a maximálně 

využívaná v rámci výuky informatiky. 
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Pro zlepšení výsledků vzdělávání je důležitá i činnost Metodického sdružení 1. stupně 

Základní školy Josefa Hlávky Přeštice. Metodické sdružení pracovalo a plnilo úkoly 

výchovně vzdělávacího charakteru dle plánu pro tento školní rok. Porady probíhaly podle 

potřeby (jednou až dvakrát měsíčně, buď samostatně, nebo současně s provozní poradou) za 

přítomnosti zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Mgr. Pavlíny Křenové, ředitele školy Mgr. Petra 

Fornouze, vedoucí MS Mgr. Heleny Medkové a ostatních vyučujících. 

 

 

 

 

 
 
Školní rok 2015/2016 zahájil v budově 1. st. v Rebcově ulici hejtman Plzeňského kraje p. Václav Šlajs  

 

 

4.4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy  
 

gymnázia 12 

obchodní akademie 7 

střední zemědělské školy 3 

střední zdravotnické školy 8 

střední průmyslové školy 31, z toho 6 žáků na nematuritní obory 

SOŠ a SOU s maturitou 20, z toho 5 žáků na nematuritní obory 

střední odborná učiliště 13, z toho 1 maturitní obor, 1 z 8. Ročníku 

konzervatoř, umělecko-průmyslové školy 0 

Do pracovního procesu 0 
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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 sami 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, 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. V případě výskytu problémového chování jsou přizváni odborníci 

zabývající se touto problematikou a s třídním kolektivem či jednotlivci se dále pracuje. Ve 

školním roce 2015/2016 se řešily problémy s kyberšikanou, omezování práv žáka, agresivní 

chování ke spolužákům a náznaky šikany. 

   

 

Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku  
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Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2015/2016 

 

1. ročník 

 „Veselé zoubky“ 
preventivní program na podporu dentální hygieny 

 

1. a 2. ročník 

 „Mláďata“ 
environmentální program společnosti Penthea 

 

2. ročník 

 „Les“ 
environmentální výukový program 

 

2. a 3. ročník 

 „Hasík“ 
preventivní program HZS Plzeňského kraje 

 

3. – 5. ročník 

 „Smysly živočichů“ 
environmentální program společnosti Penthea 

 

3. a 5. ročník 

  „Moje cesta na svět“ 

prevence sexuálního rizikového chování 

 

4. ročník 

 „Jsi online“ 
prevence bezpečného používání nových technologií 

 

 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). Adaptačních kurzů se účastní také 

třídní učitele, kteří poznávají nové žáky. Vzhledem k efektu výstupů se budou 

adaptační kurzy pořádat i v dalším období. 

 

 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. 

 

 Povídání o dospívání a dívčích problémech MUDr. Tocháčkovu  
Dívky měly možnost při společném povídání s MUDr. Tocháčkovu, lékařkou v oboru 

gynekologie, získat odpovědi na intimní otázky související s dospíváním. 
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8. ročník 

 Branný den 

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

s prací jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Branný den je 

pořádán ve spolupráci s Klubem vojáků v záloze. 

 Evropský týden mobility – den s BESIPEM 

 

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. 

 Pro žáky 9. ročníku ve spolupráci s PPPP realizujeme test jejich profesních 

předpokladů pro výběr budoucího povolání. 

 

 

Preventivní program „Hasík“ 
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Oblíbeným projektem na 1. st. v předvánočním čase je „ČERTÍ ŠKOLA“ 

 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorská činnost 

Počet vzdělávacích akcí 54   1. st. – 28 (včetně semináře paní Veselé)  

Celkový počet účastníků 119 1. st. - 59 

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. 

 

 

Ve školním roce 2015/2016 se všichni pedagogičtí pracovníci účastnili školení vedené p. 

Mgr. Veselou s názvem Práce s problémovými žáky ve třídě. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 

 
 

Aktivity Počet 

akce pro veřejnost 15 

akce pro školy 14 

akce pro žáky více než 127 + akce ŠD 

 
  



 

12 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

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. Škola na svých webových stránkách pravidelně informuje o 

připravovaných akcích jak školy, tak školní družiny. 

 

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

Den otevřených dveří. S velkým ohlasem se také setkala akce s názvem Den pro rodinu, 

kde je škola významným partnerem Kulturního a komunitního centra. Významově 

nenahraditelnými akcemi jsou školní výlety a exkurze, návštěvy divadelních a kulturních 

pořadů. 

 

 

 

 

Den otevřených dveří na 1. stupni – Rebcova ulice 

 



 

13 

 

 

Den otevřených dveří na 2. stupni – odborná učebna přírodopisu  
 

 

 

 

Návštěva kaple lužanského zámku v rámci prvouky - seznámení s regionální historií 
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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. V rámci tříd se sportovním zaměřením se konal 

v září vodácký kurz pro žáky 8. ročníku a v lednu výběrový lyžařský kurz v Rakousku.   

Ve školním roce 2015/2016 se škola výrazně organizačně podílela na pořádání 

nejvýznamnějších sportovních soutěžích v okrese a z dlouhodobého hlediska je snahou tuto 

vysokou laťku dobré organizace udržet. 

 

 

 

 

 

 

Vodácký kurz 8. ročníku Otava 2015 
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Historickým úspěchem v dějinách školy bylo obsazení 1. místa v celorepublikovém finále 

atletické soutěže Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou konaném v Kolíně, kde družstvo 

mladších dívek kromě prvenství získalo i Pohár ministryně školství za vítězství 

v Atletické lize škol.  

 

 

Přivítání družstva mladších dívek, jež obsadilo 1. místo v celorepublikovém finále Poháru 

rozhlasu i získalo Pohár ministryně školství za vítězství v Atletické lize škol starostou města 

Přeštice (zleva Mgr. P.Fornouz, vedoucí družstva,B. Píchalová, K. Ausbergerová, A. 

Schejbalová, K. Slouková, I. Krýslová, V. Krsová, k. Burianová, B. Šteinerová, starosta 

města Mgr. K. Naxera) 

 
      

 

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 2015/2016 neproběhla na škole inspekční činnost ČŠI.  

 

Finanční výbor Města Přeštice kontroloval v červnu 2016 nakládání s prostředky zřizovatele, 

veřejné poptávky a jejich vyhodnocení. Výsledek kontroly byl bez závad s doporučením 

pokračovat v nastaveném trendu poptávek.  

 

V březnu proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň – jih, která se 

zabývala kontrolou plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, odvodů 

pojistného na sociální zabezpečení apod. Kontrola proběhla se závěrem bez závad. 

 

O všech kontrolách i s případnými odstraněním zjištěných nedostatků byl informován 

zřizovatel. 

 

 

 
 

Výběrový lyžařský kurz pro zdatné lyžaře Rakousko - Matrei 
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9. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 

9.1.  Příjmy (kalendářní rok 2015) 
 

 Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 32 668  32 668 

dotace na provozní výdaje od zřizovatele 7 800  7 800  

poplatky od rodičů – školné 261  261 

poplatky za stravování  2 893  2 893 

příjmy z doplňkové činnosti  436 436 

ostatní příjmy (Hlávkova nadace) 80  80 

další příjmy 436  436 

výnosy z transferů (Podpora rozvoje výuky PV, 

Dotace ÚP, Český atletický svaz) 
785 

 
785 

Celkem 44 923 436 45 359 

 

 

9.2. Výdaje (kalendářní rok 2015) 
 

 Hlavní činnost   Doplňková 

činnost 

CELKEM 

Investiční 1015  1015 

Neinvestiční 43 881 266 44 147 

z toho:    

přímé náklady    
    na platy pracovníků 24 620 57 24 677 
    ostatní osobní náklady 206 60 266 
    zákonné odvody + FKSP 8 618 20 8 638 
    náklady na DVPP 38  38 
    náklady na učební pomůcky 694  694 
    přímé ONIV(cestovné, úraz. poj. OOPP) 335  335 
    OON (Zelená škola, Obec Radkovice, Hlávkova 

nadace) 
81  81 

provozní náklady    
spotřeba materiálu  5 124 125 5 249 
Energie 1 528  1 528 
opravy a údržba 757  757 
ostatní služby 1 356  1 356 
Jiné ostatní náklady 524                            524       
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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“. Vyvrcholením vzájemné spolupráce byla 4 denní 

návštěva partnerské školy v Kršku v dubnu 2016, kterého se účastnili žáci zapojeni do tohoto 

projektu pod vedením Mgr. O. Volfové.  Na jaře 2017 bude následovat výměnný studijní 

pobyt slovinských žáků v Přešticích. 

 

 

Návštěva partnerské školy v Kršku - Slovinsko 
 

11.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 

Ve školním roce 2015/2016 nebyly realizovány větší akce financované z cizích zdrojů. 

Administrativně (průběžnými monitorovacími zprávami) byly zpracovávány projekty 

realizované v předchozím školním roce. Financování z cizích zdrojů nebylo především 

z důvodu ukončení plánovacího období ROPu. Pro vypsané tituly především z MŠMT škola 

nesplňovala požadavky dotace (např. sociálně vyloučené lokality, cizinci apod.) 
 

12.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Na základě usnesení výroční, členské a volební schůze ZOOS při Základní škole Josefa 

Hlávky Přeštice ze dne 26. 11. 2015 byla Základní organizace odborového svazu zrušena. 

 

Základní škola dlouhodobě spolupracuje s ostatními subjekty na velmi dobré úrovni a 

spolupráce je oboustranně prospěšná. Mezi nejvýznamnější subjekty, se kterými škola 
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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 Přeštice a Tělocvičná jednota 

Sokol Přeštice, Kulturní a komunitní centrum Přeštice, Městská knihovna Přeštice, Dům 

historie Přešticka,  Policie ČR,  Městská policie Přeštice, Klub vojáků v záloze.  

 

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.  

 

 

Vystoupení žáků s Českou besedou na Dožínkách Plzeňského kraje na Masarykovo náměstí 

v Přešticích 
 

 

13.  Zájmové útvary 

 

Ve školním roce 2015/2016 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, v dramatickém kroužku, chovatelském kroužku, ve Školním 

atletickém klubu, v kroužku Tvoříme z hlíny (keramický), při sportovní hrách a cvičení 

z matematiky, které slouží jako příprava žákům na přijímací zkoušky. 

Zavedením rozšířené výuky anglického jazyka pro zájemce z řad žáků 1. ročníku a následně 

navazující ve 2. ročníku se jeví jako velice přínosné a i v dalším období bude škola 
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pokračovat v rozvoji jazykových dovedností již od 1. ročníku formou kroužku Start with 

Magic English (1. ročník) a More Magic English (2. ročník).   

 

Kroužky jsou zaměřeny do různých oblastí, aby si žáci mohli vybrat dle svého zájmu. Pro 

žáky jsou tyto aktivity zdarma. 

 

Školní družina 
 

Ve školním roce 2015/2016 bylo otevřeno 6. oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 

180 žáků. V budově Rebcova byla 4 oddělení, v budově Na Jordáně 2 oddělení, kam 

docházeli žáci především z 3. tříd. Vedení školy tím reagovalo na poptávku po této službě. 

Školní družina nabízí množství různorodých činností a významně doplňuje zájmové útvary 

nabízené školou. Podrobný výčet akcí školní družiny je v příloze.  

 

 

Akce školní družiny – malování na chodník v Městském parku 
     

 

 

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 na obou stupních základní školy. Rodiče se mohou obracet přímo na třídní důvěrníky, 

jejichž adresy jsou zveřejněny na webových stránkách školy.  
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Zavedení elektronické žákovské knížky přispělo ke zlepšení informovanosti rodičů 

obdobně jako e-mailové adresy vyučujících, rodič se tak může obracet s dotazy přímo 

s jednotlivými vyučujícími. Elektronická žákovská knížka je propojena i s  aplikací rozvrh, 

rodiče jsou tak přímo informováni o změnách ve vyučování. 

 

14.2. Partnerské vztahy se školami 
 

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

účastní 40 žáků 6. a 7. ročníku. Ve školním roce 2015/16 proběhl výměnný pobyt žáků naší 

školy v Kršku, příští školní rok nás navštíví žáci z partnerské školy v Kršku.  

Bohužel se příliš nedaří prohloubit spolupráci se školou v partnerském městě Nittenau. 

 

14.3. Materiální a technické zabezpečení 
Materiální zabezpečení je na vysoké úrovni. Škola ve spolupráci se zřizovatelem dokončila 

projekt na úpravu hřiště u budovy 1. stupně v Rebcově ulici. Během školního roku 2015/2016 

se organizovaly činnosti na realizaci hlavní investiční akce, přístavby šatnového bloku a 

rekonstrukci budovy 1. stupně v Rebcově ulici, která byla započata 24. 6. 2016. Tímto datem  

začalo bourání původní přístavby z roku 1977 a stavební práce na nové přístavbě šaten.  

 

Původní objekt šaten postavený v roce 1977 (foto 24.6.2016) 
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Zbouraná část šatnového bloku, místo nové přístavby (foto ze dne 30.6.2016) 

 

V areálu 2. stupně Na Jordáně: 

 

V areálu 2. stupně  Na Jordáně se realizovala výmalba dílenského a tělocvičného bloku, 

výmalba kmenových prostor v chodbách, drobné opravy dlažeb, nátěry plotu a dřevěného 

obložení venkovních hřišť, dokončení podhledů v tělocvičnách, dokončení výměny 

parapetů ve II. NP 

 

Ve školní jídelně: 

 

Vymalování technické části školní jídelny.  

 

 

Spolupráce se zřizovatelem byla i ve školním roce 2015/2016 na velice dobré úrovni a 

s jeho přispěním se podařilo zahájit realizace přístavby budovy v Rebcově ulici. 

 

Potřebné úpravy a investice v příštích letech: 

 

V areálu 1. stupně v Rebcově ulici: 

- rekonstrukce hřiště – instalace umělého povrchu 

 

V areálu 2. stupně Na Jordáně:  

- 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 
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Na konci roku 2015 byl aktualizován plán investic na období 2015 – 2018 a předán 

zřizovateli. Bohužel vypsané investiční dotace MŠMT nebylo možno využít z důvodu 

nepřiměřených požadavků pro námi plánované investiční akce. 

 

 

 
 

 

Studijně pobytový zájezd do Anglie 

 

 

 

 

 

 

 

V Přešticích 6. září 2016       

 

 

                 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: 

 

TÝDEN MOBILITY – dopravní soutěž, 4.roč. září 

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 leden – školní kolo, březen – okresní kolo 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – 1. roč. leden – školní kolo 

MATEMATICKÝ KLOKAN březen – školní kolo 

ČTENÁŘSKÁ PŘEHLÍDKA – 2. roč. květen – školní kolo 

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

SPELLING – 5. roč. duben – školní kolo 

 

KULTURNÍ AKCE: 

 

DIVADLO ALFA PLZEŇ – „Jak ševci zvedli vojnu pro 

červenou sukni“ 
2. a 3. ročník září 

DIVADLO V KKC PŘEŠTICE – „Kaťatákova abeceda 

slušného chování“ 
1. ročník září 

HUDEBNÍ POŘAD „Hudební nástroje od elektrických 

k akustickým“ 
1. – 5. ročník říjen 

„JUNIORFEST NA CESTÁCH“ – Přítel tučňáků, KKC 

PŘEŠTICE 
3. ročník listopad 

„JUNIORFEST NA CESTÁCH“ – Malý gangster, KKC 

PŘEŠTICE 
4. a 5. ročník listopad 

„JUNIORFEST NA CESTÁCH“ – Pejsci z vesmíru, KKC 

PŘEŠTICE 
1. ročník listopad 

„JUNIORFEST NA CESTÁCH“ – Minipříběhy Karla Janáka, 

KKC PŘEŠTICE 
2. ročník listopad 

DIVADLO V KKC PŘEŠTICE – „Čertův švagr“  2. – 5. ročník prosinec 

„VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH“ 1 - 5. ročník prosinec 

DIVADLO V KKC PŘEŠTICE – „Vánoční kouzlo“ 1. ročník prosinec 

DIVADLO ALFA PLZEŇ – „Pohádky ovčí babičky“ 1. ročník březen 
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DIVADLO V KKC PŘEŠTICE – „Pražské pověsti“ 1. – 3. ročník duben 

POHÁDKA „Ti, kdož přicházejí shůry“ – dramatický a hudební 

kroužek 
1- 5. ročník květen 

DIVADLO ALFA PLZEŇ – „Tři mušketýři“ 5. ročník květen 

VÝCHOVNÝ KONCERT, ZUŠ 1. ročník květen 

 

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 

MC DONALD´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 

3. - 4. ročník 
červen 

TURNAJ VE VYBÍJENÉ   
4. - 5. ročník, 

dívky 
červen – republikové finále 

DEVÁŤÁCI PÁŤÁKŮM 5. ročník červen 

 

AKCE PROHLUBUJÍCÍ UČIVO (přednášky, praktická cvičení): 

 

HASÍK – POŽÁRNÍ PREVENCE 2., 3. ročník září, květen 

POZNÁVACÍ EXKURZE DO PRAHY 5. ročník září 

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

NÁVŠTĚVA ZÁMKU V LUŽANECH 3. ročník říjen 

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 1. a 2. ročník říjen 

BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘEŠTICE 

„Astrid Lindgrenová“ 
3. ročník říjen 

BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘEŠTICE 

„Pohádky – Václav Čtvrtek“ 
2. ročník listopad 

VÁNOČNÍ PEČENÍ V DDM 1 -5. ročník prosinec 

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA – Výstava Betlémy  1. – 5. ročník prosinec 

MOBILNÍ PLANETÁRIUM 5. ročník leden 

ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM – „Smysly 

živočichů“ 
2. - 5. ročník březen 

VESELÉ ZOUBKY – dentální hygiena 1. ročník březen 



 

26 

 

HUDEBNÍ POŘAD "Objev svůj rytmus"  1. ročník březen 

HUDEBNÍ POŘAD – „Písničkový kolotoč“ 2. – 5. ročník březen 

DDM PŘEŠTICE – Jarní dekorace - Tvoření 1. – 4. ročník březen 

MOJE CESTA NA SVĚT - BESEDA 3. ročník březen 

MOJE CESTA NA SVĚT - BESEDA 5. ročník březen 

VÝSTAVA V KKC PŘEŠTICE - Moje nejoblíbenější 

zvířátko 
1 - 5. ročník březen 

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA – Výstava Od 

alchymie k lékařství 
4. ročník duben 

VÝMĚNNÝ POBYT ŽÁKŮ VE SLOVINSKÉM 

KRŠKU 
5. ročník duben 

KAREL IV. - BESEDA  4. a 5. ročník duben 

NÁVŠTĚVA A PRÁCE V KERAMICKÉ DÍLNĚ 2. ročník duben 

BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘEŠTICE 

„Seznámení s knihovnou“ 
1. ročník duben 

WORKSHOP SMALTOVANÝ ŠPERK 1. ročník duben 

BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘEŠTICE 

„Pověsti“ 

3. ročník květen 

WORKSHOP VÝROBA ŠPERKU Z DUTINEK 4. ročník květen 

WORKSHOP TVOŘENÍ S KORÁLKY 2. ročník květen 

JSI ONLINE – preventivní program 4. ročník květen 

PŘÍRODOVĚDA – výukový program v DDM 

Přeštice 

1. a 2. ročník květen 

EXKURZE DO ZOO PLZEŇ 1. ročník květen 

VÝUKOVÝ PROGRAM  - LES 2. ročník květen 

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA – Výstava U nás za 

humny 

1. – 5. ročník květen 

BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘEŠTICE 

„České pověsti“ 

4. ročník červen 

ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM – „Mláďata“ 1. a 2. ročník červen 

ŠKOLNÍ VÝLETY 1. – 5. ročník červen 

 

 

AKCE PRO ŠKOLY 

 

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ V 1. ROČNÍKU leden 

POHÁDKA „TI, KDOŽ PŘICHÁZEJÍ SHŮRY“ – dramatický a 

hudební kroužek 
květen 

ŠTAFETOVÝ POHÁR duben 

ATLETICKÝ TROJBOJ květen 
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AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

DEN PRO RODINU aneb Křížem krážem Přešticemi říjen 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU VE DNEŠICÍCH - SKALÁČEK listopad 

VÁNOČNÍ KONCERT – SKALÁČEK, PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY prosinec 

VYSTOUPENÍ SBORU SKALÁČEK V DPS Přeštice  prosinec 

VÁNOČNÍ JARMARK prosinec 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM - SKALÁČEK prosinec 

SETKÁNÍ S RODIČI V MŠ „PŘED ZÁPISEM“ leden 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU leden 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ březen 

VYSTOUPENÍ NA TĚLOCVIČNÉ AKADEMII TJ SOKOL - SKALÁČEK  duben 

POHÁDKA „TI, KDOŽ PŘICHÁZEJÍ SHŮRY“ – dramatický a hudební 

kroužek  
květen 

„PLZEŇSKÝ ROZHLAS ZPÍVÁ“ – SBOR SKALÁČEK květen 

KONCERT „SLADKÉ MÁMENÍ“ - SKALÁČEK, PŘEŠTICKÉ 

FLÉTNIČKY 
květen 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY červen 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE červen 
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15.2. AKCE PRO ŽÁKY 2. stupeň  
 

 

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 
listopad – školní kolo, leden – okresní kolo, 

březen – krajské kolo 

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

MLADÝ DEMOSTHENES prosinec – školní kolo, leden - okresní kolo 

SOUTĚŽ CIZÍCH JAZYKŮ -  NĚMECKÝ 

JAZYK 
leden – školní kolo, únor – okresní kolo 

SOUTĚŽ CIZÍCH JAZYKŮ -  AGLICKÝ 

JAZYK 
leden – školní kolo, únor – okresní kolo 

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA leden – školní kolo, únor – okresní kolo 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA březen – školní kolo, duben – okresní kolo 

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

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA leden – školní kolo, duben – okresní kolo 

PYTHAGORIÁDA březen – školní kolo, květen – okresní kolo 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ leden – školní kolo, březen – okresní kolo 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA březen – okresní kolo, krajské kolo 

MATEMATICKÝ KLOKAN březen – školní kolo 

ARCHIMEDIÁDA květen – okresní kolo 

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ leden 

 

KULTURNÍ AKCE: 

 

HUDEBNÍ POŘAD – „VÝVOJ ČESKÉ ROCKOVÉ HUDBY 

VE 20. STOLETÍ“ 
8. a 9. ročník říjen 

JUNIORFEST – „ŽIVOT PODLE NINA“ FILMOVÉ 

PŘEDSTAVENÍ, KKC PŘEŠTICE 
6. ročník listopad 

DIVADLO ALFA „POHORŠOVNA“ 6. ročník  únor 

AUTORSKÉ ČTENÍ – JAN OPATŘIL 6. a 7. ročník březen 

DIVADLO ALFA 9. ročník květen 

LEGENDA V + W, DIVADELNÍ PŘESTAVENÍ, KKC 

PŘEŠTICE 
9. ročník květen 

DIVADLO ALFA „SPADLA KLEC“ 7. ročník červen 
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EXKURZE: 

 

ZOO PRAHA 8. ročník říjen 

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM A VYŠEHRAD 9. ročník říjen 

TECHMÁNIE, PLANETÁRIUM PLZEŇ 6. ročník  říjen 

KORUNOVAČNÍ KLENOTY  7. ročník říjen 

VÁNOČNÍ PRAHA 6. ročník prosinec 

DĚJEPISNÁ EXKURZE - ŘÍP 6. ročník duben 

TEREZÍN, LIDICE 9. ročník  květen 

ČERNOTÍN – LIKVIDACE ODPADŮ 9. ročník květen 

EXKURZE PIVOVAR 9. ročník červen 

ŠVÝCARSKO, NĚMECKO – POZNÁVACÍ ZÁJEZD zájemci červen 

ANGLIE – JAZYKOVĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD zájemci červen 

 

SPORTOVNÍ AKCE: 

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ vybraní žáci září – okresní přebor 

STREETHOKEJ vybraní žáci říjen – okresní finále, krajské finále 

PŘESPOLNÍ BĚH vybraní žáci říjen – okresní přebor 

FLORBAL vybraní žáci 
říjen – okresní přebor, pohár hejtmana, prosinec 

– krajské finále 

FLORBAL vybrané žačky říjen – okresní přebor, prosinec - krajské finále,  

KOŠÍKOVÁ  vybraní žáci listopad – okresní přebor 

KOŠÍKOVÁ  vybrané žačky listopad – okresní přebor 

HÁZENÁ  vybrané žačky prosinec - okresní přebor 

ODBÍJENÁ vybraní žáci prosinec – okresní přebor 

ODBÍJENÁ vybrané žačky prosinec – okresní přebor 

PROJEKTOVÝ DEN 8. ročník prosinec 

PROJEKTOVÝ DEN 9. ročník prosinec 

LYŽAŘSKÝ KURZ V 

ALPÁCH 
zájemci leden 

LYŽAŘSKÝ KURZ 7. ročník únor 

AND 1  CUP vybraní žáci březen 

MINIFOTBAL vybraní žáci duben – okresní přebor 

PŘEŠTICKÁ LAŤKA vybraní žáci květen 

POHÁR ROZHLASU vybraní žáci 
květen – okresní přebor, krajské finále, červen – 

republikové finále 
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AKCE PROHLUBUJÍCÍ UČIVO (přednášky, praktická cvičení): 

 

ADAPTAČNÍ KURZY  6. ročník září 

VODÁCKÝ KURZ Vybraní žáci září 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY – DEN 

S MĚSTKOU POLICIÍ 
6. ročník září 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY – DEN 

S BESIPEM 
8. ročník září 

CHEMIE V POTRAVINÁCH 8., 9. ročník listopad 

PŘEDNÁŠKA O DOSPÍVÁNÍ  6. ročník prosinec 

MIKRO SVĚT – DOCENT WEYDA 7. ročník prosinec 

VÁNOCE NA STATKU 7. ročník prosinec 

PŘEDNÁŠKY O PLÁNOVANÉM RODIČOVSTVÍ 

A ANTIKONCEPCI 
9. ročník prosinec 

PROJEKT FÁBER – „JAK MYDLÁŘ OŽENIL 

KATA“ 
6., 7., 8., 9. ročník leden 

VÝTVARNĚ DĚJEPISNÝ VZDĚLÁVACÍ 

WORKSHOP – ZÁMEK NEBÍLOVY 
8. ročník duben 

V ČASE PROMĚN, NA STARTU MUŽNOSTI 6. ročník duben 

PROJEKTOVÝ DEN - DĚJEPIS 9. ročník duben 

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA – „DEN ŘEMESEL“ 8. ročník květen 

VÝSTAVA ALPINIUM PLZEŇ 6. ročník květen 

FINANČNÍ GRAMOTNOST  9. ročník květen 

PROJEKT S GYMNÁZIEM MIKULÁŠSKÉ 

NÁMĚSTÍ - FYZIKA 

9. ročník vybraní 

žáci 
květen 

BESEDA O JADERNÉ ENERGETICE 9. ročník květen 

BESEDA S POLICIÍ ČR 9. ročník červen 

BRANNÝ DEN 8. ročník červen 

„RUČIČKY KRAJE“ 9. ročník červen 

BAROKNÍ KLATOVY zájemci 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. 

 

 
 

 

 

 

AKCE PRO ŠKOLY 

 

VÁNOČNÍ KONCERT SKALKY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY prosinec 2x 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ září 

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 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

DEN PRO RODINU  záři 

KONCERT SBORU SKALKA  prosinec 

VÁNOČNÍ KONCERT SBORU SKALKA – KAPLE SKOČICE prosinec 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED NA NÁMĚSTÍ V PŘEŠTICÍCH - SKALKA prosinec 

VÁNOČNÍ JARMARK prosinec 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ březen 

KONCERT SBORU SKALKA  květen 

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY červen 

 

 

 

15.3. AKCE školní družiny 
 

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

 

ZÁŘÍ 
DUHOVÝ CHODNÍK - kreslení křídami 
BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY – beseda se strážníky Městské policie 
TÝDEN MOBILITY – bezpečně s BESIPEM  
DIVADLO – „Odpoledne s kouzelníkem“ 
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VYCHÁZKA DO LESA – spolupráce s myslivci – sobotní akce 

CHUTĚ PODZIMU- výrobky z přírodních materiálů 

ŘÍJEN 

DRAKIÁDA 
TÝDEN KNIHOVEN 
BESEDA – Jak předcházet nachlazení 
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE – „Podzimní drak“, „Jen si lidé všimněte, co je krásy 

na světě“ 

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ 

KKC – FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ  

JUNIORFEST na cestách, KINEMATOVLAK 

 

LISTOPAD 

HALLOWEEN – návštěva Domu strašidel v Plzni 

„VOŇAVÁ ZEMĚ“ – Dny zdraví – relaxační cvičení 

UKÁZKY RC MODELŮ (auta, letadla) 

DIVADLO – „Hola, hola, škola volá““ 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – „Barvy pekla“ 

DDM – NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY 

VÁNOČNÍ MALOVÁNÍ – výzdoba vestibulu školy 

PROSINEC 

VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ NA ŠKOLNÍ JARMARK A PRO SENIORY 

(NÁVŠTĚVA V DPS PŘEŠTICE) 

BESEDA S p. DVOŘÁKOVOU – výtvarná dílna, ukázka knih 

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA – výstava Betlémy a peklo 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA 

NÁVŠTĚVA BETLÉMU paní Jiřiny Andrlíkové Příchovice 

„VOŇAVÁ ZEMĚ“ – vyrábění dárků, ochutnávka čajů 

KKC PŘEŠTICE – VÁNOČNÍ FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ 

VÁNOČNÍ JARMARK 

VÁNOČNÍ BESÍDKY 

PEČENÍ V DDM PŘEŠTICE 

LEDEN 

VÝSTAVKA VÝROBKŮ V PŘEŠTICKÉ KAŠNĚ – „Zimní krajina“ 

SVÁTEK HRAČEK 

DIVADLO – „O Popelce“ 

KKC PŘEŠTICE – filmové představení 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ DO–RE–MI – třídní kola 

  KKC Přeštice – filmové představení 

 

 

 

ÚNOR 

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA – výstava Kolejiště Václava Němečka 

„MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘÁTKO“  - výtvarná soutěž ve spolupráci 

s DDM a KKC 

KARNEVALOVÝ REJ – soutěž masek o ceny, taneční soutěž, MISS karnevalu 

KADEŘNICKÁ SHOW - soutěž 

LEZECKÁ STĚNA – budova Na Jordáně 

FINÁLE PĚVECKÉ SOUTĚŽE  

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

ZUŠ, cena ředitele ZUŠ a cena ředitele ZŠ) 

BŘEZEN 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠÍ ŠKOLE 

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA –  výstava „Od alchymie k moderní lékárně“ 

OD POČÍTAČE KE KNÍŽKÁM – návštěva v MěK Přeštice (beseda, soutěž, 

četba) 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „Malá mořská víla“ 

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

vedením ZŠ 
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TÝDEN S DĚTSKOU KNIHOU- beseda v MěK Přeštice na téma  

H.Ch. Andersen 

KKC PŘEŠTICE – filmové představení 

DEN ZEMĚ – Noc s hvězdáři 

DUBEN 

FREESTYLOVÉ ODPOLEDNE JOJO 

UKÁZKA RC MODELŮ AUT A LETADEL 

EXKURZE NA SKLÁDKU V ČERNOTÍNĚ 

ODPOLEDNE S DOBROVOLNÝMI HASIČI 

„PROSTŘENO“ – soutěž v DDM 

KVĚTEN 

„DIVADLO DIVŮ“ – zábavné odpoledne pro děti, kouzlení, žonglování 

KKC PŘEŠTICE – filmové představení 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE SE STRÁŽNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE PLZEŇ 

BATIKOVÁNÍ TRIČEK V DDM PŘEŠTICE 

BESEDA S MLUVČÍ POLICIE ČR 

NÁVŠTĚVA MINIZOO –budova Na Jordáně 

POHÁDKOVÝ DĚTSKÝ DEN – KKC Přeštice ve spolupráci s DS Úhlavan 

ČERVEN 

ODPOLEDNE V LODĚNICI U ŘEKY – zábavný program ve spolupráci 

s vodáckým oddílem TOM Úhlava 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „Sluníčko můj kamarád“ 

SPANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

„VOŇAVÁ ZEMĚ“ – bylinky a povídání o nich 
 

 

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 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 2015/2016 

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) 

Recitační soutěž 

- krajské kolo 
1. místo  Vojtěch Moulis - 4.B  V. Kopřivová 

Karlovarský skřivánek  

- krajské kolo 

7. místo  Pavel Vacek - 4.B 

 N. Květoňová 
13. místo  Stela Peklová - 4.B 

15. místo 
 Helena Bečvářová - 

5.A 

Matematická olympiáda 

- okresní kolo 

2. místo  Ella Romová - 5.C  M. Fornouzová 

3. místo  Marek Valach - 5. D 

 N. Květoňová 
4. místo 

 Regína Waltová - 

5.D 

Matematický klokan (Klokánek) 

- okresní kolo 

4. místo  Olga Strejcová - 4.B  V. Kopřivová 

5. místo 
 Regina Waltová - 

5.D 
 N. Květoňová 

9. místo 
 Adam Bělohlavý - 

5.D 
 A. Němečková 

Logická olympiáda 

- krajské kolo 

9. místo  Ondřej Tejček - 5.D  N. Květoňová 

14. místo  Michal Pergler - 5.C  M. Fornouzová 

21. místo 
 Adam Bělohlavý - 

5.A 
 A. Němečková 

Pythagoriáda 

- okresní kolo 

8.-12-

místo 

 Tomáš Havlíček - 

5.B 
 J. Schlucková 

Přespolní běh 

- okresní kolo -dívky 

1.místo  Tereza Burlová - 4.A 

 M. Fornouzová 

2. místo 
 Lucie Impellizzeri - 

4.C 

3. místo 
 Zuzana Kroupová - 

4.C 

Přespolní běh 

- okresní kolo -chlapci 
1. místo  Michal Pergler -5.C 

Mc Donald´s Cup 

-krajské kolo 
8. místo 

 kategorie A (2. a 

3.třída) 

 A. Němečková + 

trenéři 

Mc Donald´s Cup 

-okresní kolo 

1. místo 
 kategorie A (2. a 

3.třída) 

2. místo 
 kategorie B (4. a 

5.třída) 

Mc Donald´s Cup 

-okrskové kolo 

1. místo 
 kategorie A (2. a 

3.třída) 

1. místo 
 kategorie B (4. a 

5.třída) 

Vybíjená - 4. a 5. ročník 

- republikové finále 
11. místo  družstvo děvčat 

 M. Fornouzová 

 J. Schlucková 

Vybíjená - 4. a 5. ročník 

- krajské kolo 

1. místo  

s 
 družstvo děvčat  M. Fornouzová 
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postupem 

5. místo 
 družstvo (otevřená 

kat.) 

Vybíjená - 4. a 5. ročník 

- okresní kolo 

1. místo  družstvo děvčat 

1. místo  
 družstvo (otevřená 

kat.) 

Štafetový pohár 2016 

- okresní kolo 
1. místo 

 družstvo 

 N. Květoňová 

 M. Fornouzová 

 Č. Smetana 
Štafetový pohár 2016 

- krajské kolo 
5. místo 

Moje nejoblíbenější zvířátko - DDM 

Přeštice - kat. 6 - 8 let 

2. místo  
 Štěpánka Frouzová - 

2.B 
 A. Motejzíková 

7. místo 
 Barbora Maříková - 

3.C 
 H. Kydlíčková 

Moje nejoblíbenější zvířátko - DDM 

Přeštice - kat. 9 - 11 let 

1. místo  Aneta Bělová - 5.A 
 N. Květoňová 

6. místo  Adéla Krsová - 5.D 

8. místo 
 Adéla Dvořáková - 

4.B 
 V. Kopřivová 

10. místo 
 Tomáš Tykvart - 3.B 

(ŠD) 
 H. Macháčková 

Požární ochrana očima dětí - okresní 

kolo 

1. místo  Matěj Škala - 2.B 

 A. Motejzíková 
2. místo  Filip Skála - 2.B 

Malá mořská víla 

- DDM Přeštice  

1. místo  Václav Strejc - 2.B 

2. místo  Filip Ticháček - 2.B 

3. místo 

 Klára Štýsová - ŠD 

 Veronika 

Lecjaksová - ŠD 

 Š. Kokošková 

soutěž Mladých cyklistů (1. kat.) 

- okresní kolo  
2. místo 

 družstvo:  

 M.Mašek, V.Flesar,  

 N.Holcová, 

M.Kokošková 

 O. Vizingorvá 

Atletický trojboj 

- okresní kolo 
2. místo 

 družstvo A mladších 

žáků 

 M. Fornouzová 

 N. Květoňová 

 

 

 

16.2.        2. stupeň ZŠ 
 

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Biologická olympiáda 

- krajské kolo  
úspěšný řešitel (D) Hedvika Pelíšková - 6.C  L. Křížová 

Biologická olympiáda 

- okresní kolo 

3. místo (D)  Hedvika Pelíšková - 6.C  L. Křížová 

4. místo (C)  Petr Vacek - 8.D  J. Rajčok 

Fyzikální olympiáda 

- okresní kolo 

1. místo (F)  Dominik Trhlík - 8.E 
 J. Dobranský 

5. místo (F)  Iveta Krýslová -8.E 

2. místo (E)  Aleš Vrba - 9.B 
 D. Bošková 

3. místo (E)  Magdalena Benešová - 9.D 

Archimediáda 

- okresní kolo 

3. místo  Filip Janota - 7.A  D. Bošková 

4. místo  Vanda Krsová - 7.C 
 J. Dobranský 

6. místo  Jakub Hrubý - 7.C 

Chemická olympiáda 14. místo  Gabriela Tůmová - 9.D  V. Kašpar 
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- krajské kolo 

Chemická olympiáda 

- okresní kolo 

3. místo  Gabriela Tůmová - 9.D  V. Kašpar 

7. místo  Jaroslav Majer - 9.B  M. Majerová 

11. místo  Marcela Kindlová - 9.A  V. Kašpar 

Zeměpisná olympiáda 

- okresní kolo 

5.místo (A)  Matěj Košař - 6.C  L. Křížová 

8.místo (A)  Lukáš Tocháček - 6.B  K. Charvát 

12. místo (A)  Liří Štengl - 6.C  L. Křížová 

2. místo (B)  David Stuchl - 7.C  D. Hodanová 

9. místo (B)  Jindřich Homr - 7.B  Z. Sedláková 

13. místo (B)  Petr Brada - 7.C  D. Hodanová 

6. místo (C)  Dominik Duchek - 9.B  D. Hodanová 

9. místo (C)  Filip Hohlberger - 8.A 
 Z. Sedláková 

11. místo (C)  Jiří Dražka - 8.A 

Přehlídka výtvarných 

prací na téma "Karel 

IV." 

- regionální přehlídka 

postup  Magda Benešová - 9.D  M. Trhlíková 

postup  Sabina Lautnerová - 8.E  J. Brunnerová 

Soutěž v německém 

jazyce 

- okresní kolo 

2. místo  Kristýna Kalátová - 9.B  M. Trhlíková 

Soutěž v anglickém 

jazyce 

- okresní kolo 

4.místo (I.A)  Kateřina Burianová - 7.C  A.Karpíšková 

9. místo (I.A)  Nicole Holcová - 6.C  O. Volfová  

3. místo (II.A)  Zuzana Burianová - 9.A  J. Brunnerová 

4. místo (II.A)  Jaroslav Košař - 8.D   

Olympiáda v českém 

jazyce - okresní kolo 
6. místo (II.A)  Klára Kabátová - 9.B  V. Straková 

Zeměpisná olympiáda 

- okresní kolo 

5.místo (A)  Matěj Košař - 6.C  L. Křížová 

2. místo (B)  David Stuchl - 7.C 
 D. Hodanová 

6. místo (C)  Dominik Duchek - 9.B 

Karlovarský skřivánek  

- krajské kolo 

1. místo  

s postupem 
 Václav Květoň - 9. B 

 V. Straková 
2. místo  

s postupem 
 Jakub Písař - 8.E 

Matematická 

olympiáda 

- okresní kolo 

2. místo (Z9)  Václav Konůpek - 9.C  M. Malík 

4. místo (Z9)  Václav Květoň - 9. B  P. Žižková 

5. místo (Z9)  Tomáš Choc - 9.C  M. Malík 

4. místo (Z6)  Matěj Košař - 6.C 
 A. Hajžman 

7. místo (Z6)  Zuzana Frantová - 6.B 

11. místo (Z6)  Marek Hohlberger - 6.D  V. Kašpar 

1. místo (Z7)  Magdaléna Horová - 7.A  D. Bošková 

2. místo (Z7)  David Stuchl - 7.C  V. Kašpar 

3. místo (Z7)  Filip Janota - 7.A  D. Bošková 

2. místo (Z8)  Petr Vacek - 8.D 
 Z. Sedláková 

5. místo (Z8)  Dominik Vladař - 8.A 

Matematický klokan 

- okresní kolo 

2. místo (Kadet)  Dominik Duchek - 9.B  P. Žižková 

4. místo (Kadet)  Václav Frouz - 9.A  Z. Sedláková 

5. místo (Kadet)  Aleš Vrba - 9.B  P. Žižková 

6. místo (Kadet)  Filip Hohlberger - 8.A  Z. Sedláková 

8. místo (Kadet)  Tomáš Regner  - 9.D  M. Malík 

10. místo (Kadet)  Petr Vacek - 8.D  Z. Sedláková 
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4. místo (Benjamin)  Barbora Šteinerová - 7.E  D. Bošková 

5. místo (Benjamin)  David Stuchl - 7.C 
 V. Kašpar 

7. místo (Benjamin)  Kateřina Burianová - 7.C 

Pythagoriáda 

- okresní kolo 

1. místo  Dominik Trhlík - 8.E  J. Šperl 

5.-6. místo   Filip Hohlberger - 8.A  Z. Sedláková 

Dějepisná olympiáda 

- okresní kolo 

1. místo  Tomáš Choc - 9.C  A. 

Zavadilová 8. místo  Jaroslav Majer - 9.B 

Recitační soutěž 

- okresní kolo 

1. místo  Kristýna Kalátová - 9.B  V. Straková 

čestné uznání  Jakub Písař - 8.E  J. Brunnerová 

Celostátní přehlídka 

dětských recitátorů 

- krajské kolo 

diplom za účast  Kristýna Kalátová - 9.B  V. Straková 

Logická olympiáda 

- krajské kolo 
12. místo  Filip Hohlberger - 8.A  Z. Sedláková 

Pohár rozhlasu 

celorepublikové finále 
1. místo  mladší žákyně P. Fornouz 

Pohár ministryně 

školství Atletická liga 
1. místo   mladší žákyně P. Fornouz 

Pohár rozhlasu 

- krajské finále 

1. místo  mladší žáci  A.Hajžman 

1. místo  mladší žákyně  P. Fornouz 

4. místo  starší žáci  A. Hajžman 

4. místo  starší žákyně  P. Fornouz 

Pohár rozhlasu 

- okresní finále 

1. místo  starší žáci  K. Charvát 

1. místo  starší žákyně  P. Fornouz 

1. místo  mladší žáci  A. Hajžman 

1. místo  mladší žákyně  I. Malátová 

Pohár hejtmana 

Plzeňského kraje  

- florbal, okr. kolo 

2. místo  družstvo ml. žáků  A. Hajžman 

Florbal (kat. III.) 

- okresní kolo 
5. místo  družstvo ml. žáků  A. Hajžman 

Florbal (kat.IV) 

- okresní kolo 
1. místo  družstvo dívek  P. Fornouz 

Přespolní běh 

- republikové finále 
5. místo 

 Družstvo mladších dívek (V. 

Krsová, K.Burianová, I.Krýslová, 

A.Míková, E. Brožová, 

B.Píchalová) 

 I. Malátová 

Přespolní běh 

- krajské finále 

1. místo s postupem 

do republikového 

finále 

 mladší dívky 

 I. Malátová 
2. místo  mladší chlapci 

2. místo  starší chlapci 

3. místo  starší dívky 

Přespolní běh 

- okresní kolo 

1. místo  mladší dívky 

 I. Malátová 
1. místo  mladší chlapci 

1. místo  starší dívky 

1. místo  starší chlapci 

Přespolní běh 

- okresní kolo 

- jednotlivci 

3. místo  Jan Pergler - 7.C 

 I. Malátová 1. místo  Daniel Kastner - 9.A 

2. místo  Lukáš Lecjaks - 9.B 
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3. místo  Zdeněk Škopek 

1. místo  Vanda Krsová - 6.C 

2. místo  Kateřina Burianová - 7.C 

1. místo  Kateřina Křenková - 8.C 

2. místo  Elena Brožová 

3. místo  Jana Richterová - 9.C 

Street hockey, ml. žáci 

(kategorie III.)  

- okr. kolo - 

čtvrtfinálová skupina 

1. místo  mladší žáci  A. Hajžman 

Basketbal 

- krajský přebor škol 

2. místo  Družstvo starších dívek  P. Fornouz 

Basketbal 

- okresní kolo 
2. místo  Družstvo žáků  A. Hajžman 

Atletický čtyřboj 

- krajské kolo 

1. místo s postupem 

na republikové 

finále 
 starší žačky (B. Píchalová, 

K.Ausbergerová, M.Trávová, 

L.Wiesnerová, L.Vacíková) 

 P. Fornouz 

Atletický čtyřboj 

- okresní kolo 
1. místo s postupem 

Atletický čtyřboj 

- krajské kolo 
4. místo 

 starší žáci (D.Kastner, L.Lecjaks, 

M.Knopf, A.Vrba a L.Klokan) 
  

Školní lezecká 

olympiáda 

- mladší žákyně 

1. místo   Michaela Pelíšková - 6.D 

 J. Dobranský 

1. místo   Hana Dobranská - 7.A 

Školní lezecká 

olympiáda 

- starší žákyně 

1. místo  Nikol Zrelicová - 8.A 

2. místo  Natálie Cicková - 8.A 

Školní lezecká 

olympiáda 

- mladší žáci 

2. místo  Dominik Buberle - 6.C 

Školní lezecká 

olympiáda 

- starší žáci 

1. místo  Václav Konůpek - 9.C 

Street hockey, ml. žáci 

(kategorie III.)  

- semifinále v rámci 

kraje 

   mladší žáci  A. Hajžman 

soutěž Mladých 

cyklistů (1. kat.) - 

okresní kolo  

2. místo 

družstvo: M.Mašek, V.Flesar, 

N.Holcová, M.Kokošková - 

všichni z 6.C 

 O. 

Vizingrová 

soutěž Mladých 

cyklistů (2. kat.) - 

okresní kolo  

4. místo 

družstvo: V.Květoň (9.B), L.Lucák 

(8.C), J.Richterová (9.C), 

K.Kabátová (9.B) 

 A. Hajžman 

 

file:///C:/Users/sperl/Documents/Weby/AA-web-skola/15-16/15-16/basketbal-kraj-divky.pdf
file:///C:/Users/sperl/Documents/Weby/AA-web-skola/15-16/15-16/basketbal-kraj-divky.pdf
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16.3. Školní atletický klub  

Trenér: Čeněk Smetana 

POHÁR MLÁDEŽE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2015 v přespolním běhu  

konečné pořadí - stav po 9. závodu 

1. místo Tereza Burlová - 4.A 

1. místo Kateřina Burianová - 7.C 

1. místo Pavel Vacek - 4.B 

2. místo Ondřej Havíř - 4.B 

2. místo Michal Pergler - 5.C 

2. místo Jan Pergler - 7.C 

3. místo Lucie Impellizzeri - 4.C 

3. místo Tomáš Reitspies - 2.C 

3. místo Iveta Krýslová - 8.E 

3. místo Jakub Netrval - 8.C 

4. místo Daniel Kuběna - 2.C 

4. místo Viktorie Jílková - 2.A 

4. místo Jan Duchek - 4.A 

4. místo Aneta Bělová - 5.A 

4. místo Kateřina Křenková - 8.C 

5. místo Jan Strejc - 2.C 

6. místo Nela Holcová - 2.C 

6. místo Adéla Míková - 7.E 

7. místo Daniel Kastner - 9.A 

7. místo Lucie Vacíková - 8.C 

9. místo Nikol Pechanová - 3.D 

9. místo Adam Čonka - 4.A 

9. místo Jan Roháč - 6.C 

9. místo Elena Brožová - 7.C 
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Tradiční rozloučení se žáky  9. ročníku v atriu školy 

 

 

V Přešticích 6. 9. 2016 

        

 

                 Mgr. Petr Fornouz 

                     ředitel školy  


