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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.: 379 304 708, 379 304 709 - 711 

faxové spojení: 379 304 708 

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 * 

90/85,335 65/60,647 
* 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 

6. 4. 2017 

Počet dětí, které 

nastoupí k 1. 9. 2017 

Počet tříd 

 

127 99 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. 2017) 
 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

923 562 358 10 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 116 

Žáci, kteří přešli do SŠ 115   

Z toho 6 žáků z 5. ročníku   na osmileté gymnázium 

2 žáci ze 7. ročníku   na šestileté gymnázium 

 3 žáci z 8. ročníku   na střední školu 

 104 žáci z 9. ročníku 27 žáků na učební obory ukončené výučním listem  

80 žáků na maturitní obory, z toho: 

- Gymnázia 14 žáků  

- Obchodní akademie 15 žáků 

- Střední zdravotnické školy 11 žáků 

- Střední průmyslové školy 20 žáků 

- Střední zemědělská škola 1 žák 

(počty včetně vycházejících žáků z 8. ročníku) 

 

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 indikátorem je celorepublikové testování žáků v rámci testů ČŠI. 

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 2016/2017 absolvovali všichni žáci odcházející 

na střední školy povinně přijímací řízení. Žáci si mohli podat přihlášky na 2 střední školy a 

absolvovali přijímací řízení ve dvou kolech. 

Na základě výsledků vyplývajících z výše uvedeného lze konstatovat, že žáci školy dosahují 

velmi dobrých vzdělávacích výsledků. V tomto školním roce byly pro zájemce z žáků 

organizovány kroužky přípravy na přijímací zkoušky z matematiky. 

 

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 (následně v zastoupení p. Mgr. Alenou 

Němečkovou) a ostatních vyučujících. 
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Velice úspěšný a dětmi oblíbený projekt „Čertí škola“ na 1. stupni 

 

 

 

4.4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy  
 

gymnázia 14 

obchodní akademie 15 

střední zemědělské školy 1 

střední zdravotnické školy 11 

střední průmyslové školy 20, z toho 3 žáci na nematuritní obory 

SOŠ a SOU s maturitou 32, z toho 13 žáků na nematuritní obory 

střední odborná učiliště 13, z toho 1 z 8. ročníku 

konzervatoř, umělecko-průmyslové školy 1 

Do pracovního procesu 1 
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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. Na jednotlivých stupních jsou určeni 

preventisté, kteří mají na starost přípravu Preventivního programu školy, jeho realizaci 

během školního roku a organizaci akcí, které jsou zaměřeny na prevenci v různých 

oblastech. Prevence probíhá v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí, při 

realizaci průřezových témat i při volnočasových aktivitách. Vedení školy společně 

s třídními učiteli a koordinátory prevence řeší případné 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. 

   

 

 
 

Rozloučení deváťáků s páťáky 

 

 

V rámci prevence se koná akce Rozloučení deváťáků s páťáky, kdy každá třída z devátého 

ročníku připraví celodenní program pro pátou třídu, která následující školní rok přestoupí 

z budovy Rebcova do budovy Na Jordáně. Akce se účastní i žáci z okolních vesnických 

škol.   
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Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2016/2017 

 

1. ročník 

 „Veselé zoubky“ 
preventivní program na podporu dentální hygieny 

 

 „První pomoc pro prvňáčky“ 
 

program zaměřený na seznámení se základními zásadami poskytování první pomoci 

a to zejména v situacích, které člověka bezprostředně ohrožují na životě 

 

 

2. ročník 

 „Hasík“ 
preventivní program HZS Plzeňského kraje zaměřený na prevenci v oblasti požární 

ochrany 

 

3. ročník 

 „Moje cesta na svět“ 

prevence sexuálního rizikového chování 

 

4. ročník 

 „Jsi online“ 
prevence bezpečného používání nových technologií, prevence kyberšikany 
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5. ročník 

 „Dobré vztahy“ 
program zaměřený na začleňování nových žáků do kolektivu a zmírňování 

kázeňských problémů a vztahových konfliktů 

 

 „Na světě nejsi sám“ 
program zaměřený na podporu individuality a zdravého sebevědomí žáků, zvládání 

negativních emocí, prevence sociálně-patologických jevů (šikana, agresivita)  

 

 „Moje cesta na svět plus“ 
            program rozvíjí téma probírané ve 3.ročníku a je doplněn o biologické změny              

            v průběhu dospívání u dívek a chlapců. 

 

 „Deváťáci vítají páťáky“ 
            usnadnění přechodu dětí z prvního na druhý stupeň 

 

6. ročník  

 Adaptační kurzy 

Jednodenní program pro každou třídu v ročníku s cílem rychlého nastartování 

pozitivních vztahů ve třídě, odbourání nervozity z nového prostředí, spolužáků a 

učitelů, seznámení žáků mezi sebou a stmelení nového kolektivu. Kurzu se vždy 

účastní třídní učitel, realizuje metodik prevence. 

 

 Časem proměn, Na startu mužnosti  
Preventivní program věnovaný zvlášť žákům a žákyním, který jim poskytuje 

informace o změnách, jež doprovázejí období dospívání s cílem formovat pozitivní 

přístup účastníků k sobě, svému tělu a vzhledu, upevňovat u nich žádoucí zdravotní a 

hygienické návyky. Realizuje MP Education s r. o. 

 

 Povídání o dospívání a dívčích problémech MUDr. Tocháčkovu  
Beseda dívek s MUDr. Tocháčkovu, lékařkou v oboru gynekologie, o intimních 

otázkách souvisejících s dospíváním. 

 

 Tonda obal na cestách 

Seminář na téma odpadového hospodářství a třídění odpadů. Realizuje společnost 

EkoCom, proběhlo v rámci festivalu Juniorfest. 

 

7. ročník  

 Tonda obal na cestách 

Seminář na téma odpadového hospodářství a třídění odpadů. Realizuje společnost 

EkoCom, proběhlo v rámci festivalu Juniorfest. 

 

 EKO soutěž  
Soutěž družstev na ekologická témata. Realizuje společnost EkoCom jako součást 

festivalu Juniorfest ve spolupráci s KKC Přeštice 

 

 Skryté nebezpečí internetu 

Jedná se o preventivní program, který se zaměřuje na virtuální prostředí internetu, 

sociálních sítí a různých komunikačních nástrojů, upozorňuje na rizika a nabízí 

možnosti jak je minimalizovat. Realizuje Ing. Jiří Šrom, ACET z.s. 
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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. 

 

 Pohled do zrcadla aneb jak se vidím já 

Program zaměřený na problematiku poruch příjmu potravy, seznamuje s tématy 

bulimie a mentální anorexie, ale věnuje se i tématice zdravého životního stylu a 

správných stravovacích návyků. Realizuje MP Education 

 

 

9. ročník 

 Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí 
Preventivní program s cílem oslovit dospívající žáky informacemi vedoucími k 

zodpovědnosti a vzájemnému respektu v jejich budoucích partnerských vztazích a při 

plánování rodičovství. 

 

 Finanční gramotnost 
preventivní program zaměřený na finanční gramotnost, vysvětlení základních pojmů 

a vedení k zodpovědnosti při nakládání s vlastními financemi. Realizuje Mgr. Radka 

Navrátilová (manažerka vzdělávání ČSOB) 

 

 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. 

 

Celoškolní akce „Den s IZS „ a soutěž „Mladý záchranář“. Součástí akce „Den s IZS“ byl i 

cvičný poplach ve školní budově Na Jordáně včetně záchrany osob leteckou záchrannou 

službou. 

 

 



 

12 

 

 
 

 Letecká záchrana osob při „Dnu s IZS“ 

 
 

2. místo družstva Základní školy Josefa Hlávky v soutěži „Mladý záchranář“  
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorská činnost 

Počet vzdělávacích akcí 62, z toho  1. st. – 24 

Celkový počet účastníků 122 

Vzdělávací instituce - Národní institut pro další vzdělávání, ZČU 

Plzeň, Krajské centrum vzdělávání a 

Jazyková škola Plzeň, AV Media, Oxford, 

PPPP, NÚV  

 

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. 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 

 
 

Aktivity Počet 

akce pro veřejnost 14 

akce pro školy 16 

akce pro žáky více než 126 + akce ŠD 
 

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.  

Nosným tématem roku 2017 byly oslavy 130. výročí otevření budovy základní školy 

v Rebcově ulici. Odhalením pamětní desky velkému propagátorovi školství a významné 

osobnosti přeštického školství Josefu B. Rebcovi v budově 1. st. byly započaty celoroční 

oslavy této významné události. V novém roce byla dne 30. 1. vernisáž otevřena výstava 

„Od Marie Terezie po dnešek. Vysvědčení v proměnách času“. Vrcholem oslav bylo 

divadelní představení „Škola v proměnách času“, které nastudovali žáci školy. Divadelní 

představení mělo velký ohlas u široké veřejnosti. Součástí oslav bylo i představení nové 

vlajky školy, která vzešla z návrhů žáků. Akce k 130. výročí budovy školy v Rebcově 

ulici budou pokračovat i ve školním roce 2017/2018.  
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Slavnostní otevření přístavby budovy v Rebcově ulici 26. 11. 2016 

 

 

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. 

Ve spolupráci s Kulturním a komunitním centrem Přeštice se škola aktivně zapojuje do 

akce Den pro rodinu., kdy návštěvníci mohou společně se svými dětmi provozovat různé 

aktivity. Akce prohlubuje spolupráci s rodiči i z jiného pohledu, což je velice významné. 

Vánoční jarmark je nejnavštěvovanější akce během školního roku. Na této akci se 

prezentují žáci se svými výrobky a ukázkami výsledků svých činností (např. vaření).  

Významově nenahraditelnými akcemi jsou školní výlety a exkurze, návštěvy divadelních 

a kulturních pořadů. Škola využívá i své vlastní prostory pro prezentaci. Jedná se 

především o vystoupení sborů Skaláček, Skalka a Přeštické flétničky. 
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Divadelní představení ke 130. výročí otevření školní budovy v Rebcově ulici 

 

 
 

Vánoční jarmark v budově základní školy Na Jordáně 
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Maškarní bál školní družiny 

 

 
 

 Výstava Betlémů v Příchovicích 
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Základní škola Josefa Hlávky Přeštice má dlouhodobé úspěchy v různých sportovních 

odvětvích. K tomuto jistě přispívá zapojení žáků do kroužku Sportovních her. Součástí 

rozšířené výuky jsou kurzy plavání, vodácký kurz v 8. ročníku a výběrový kurz 

lyžování v Rakousku. Škola zároveň patří mezi nejvýznamnější organizátory 

sportovních soutěží pro ostatní školy v rámci okresu Plzeň –jih. 

 

 

 
 

Vodácký kurz 8. ročníku Otava 2016 
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Po historickém úspěchu ve školním roce 2015/2016, kdy družstvo starších dívek zvítězilo 

v celorepublikovém finále Poháru rozhlasu a navíc získalo prvenství v Poháru ministryně 

školství se v letošním ročníku opětovně podařilo navázat na předchozí úspěšná léta. Ve 

školním roce 2016/2017 družstvo starších dívek obsadilo 2. místo v celorepublikovém 

finále poháru rozhlasu a 2. místo v Poháru ministryně školství (dle výsledků 1. místo, při 

vyhlášení 2. místo).  

 
2. místo republikového finále Poháru rozhlasu – družstvo st. dívek 

      

 
Den se Speciální školou v Merklíně 
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a 

dalších kontrol 

Ve školním roce 2016/2017 proběhlo elektronické testování školy v rámci inspekční 

činnosti ČŠI. Testován byl 5. ročník v předmětech Český jazyk, Anglický jazyk, Člověk a 

jeho svět.   

 

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.  

 

 

 
 

 

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

9.1.  Příjmy (kalendářní rok 2016) 
 

 Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 34 674  34 674 

dotace na provozní výdaje od zřizovatele 8 758  8 758  

poplatky od rodičů – školné 282  282 

poplatky za stravování  3 125  3 125 

příjmy z doplňkové činnosti  399 399 

ostatní příjmy (Hlávkova nadace) 80  80 

další příjmy 907  907 

výnosy z transferů (Podpora rozvoje výuky PV, 

Modernizace IT, dotace CzechoSlovenia) 
441 

 
441 

Celkem 48 267 399 48 666 

 

 

9.2. Výdaje (kalendářní rok 2015) 
 

 Hlavní činnost   Doplňková 

činnost 

CELKEM 

Investiční 0  0 

Neinvestiční 46 998 293 47 291 

z toho:    

přímé náklady    
    na platy pracovníků 26 546 45 26 591 
    ostatní osobní náklady 234 58 292 
    zákonné odvody + FKSP 9 414 20 9 434 
    náklady na DVPP 55  55 
    náklady na učební pomůcky 541  541 
    přímé ONIV(cestovné, úraz. poj. OOPP) 431  431 
    OON (Úslava Bioenergie Hlávkova nadace) 108  108 

provozní náklady    
spotřeba materiálu  4 308 100 4 408 
Energie 1 385  1 385 
opravy a údržba 1 754 65 1 819 
ostatní služby 1 464 5 1 469 
Jiné ostatní náklady 758                            758       
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10.   Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Spolupráce s partnerskou školou v Kršku po loňské návštěvě ve Slovinsku dosáhla ve 

školním roce 2016/17 dalšího posunu. Na škole jsme přivítali návštěvu z Krška. Při nabitém 

programu se žáci vzájemně poznávali a rozvíjeli přátelství, které bylo navázáno v rámci 

projektu The Flying Letters"- „Létající dopisy“. Program byl připraven i pro slovinské 

pedagogy, kdy na jednotlivých workshopech byly porovnávány způsoby vzdělávání a 

organizace školství. 

 

 

 

Poznávání regionu s kolegy ze slovinského Krška 
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11.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 

Ve školním roce 2016/2017 nebyly realizovány větší akce financované z cizích zdrojů. 

Administrativně (průběžnými monitorovacími zprávami) byly zpracovávány projekty 

realizované v předchozím školním roce. 

 
 

12.  Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Mezi nejvýznamnější subjekty, se kterými škola dlouhodobě 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. 

Se změnou školského zákona se prohloubila spolupráce s Pedagogicko psychologickou 

poradnou Plzeň a Středisko výchovné péče v Plzni. Dalšími významnými subjekty jsou 

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. Úzká spolupráce 

byla navázána také s jazykovou školou Eufrat. 

 

 
Velikonoční zvyky v Domu historie Přešticka 

 

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. 
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 13.    Zájmové útvary 

Ve školním roce 2016/2017 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. 

Po předchozím zavedení 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 pokračovat v rozvoji jazykových dovedností již od 1. ročníku formou kroužku 

Start with Magic English (1. ročník) a More Magic English (2. ročník). V letošním školním 

roce již probíhala navazující výuka anglického jazyka a vybraní žáci ze 7. ročníku skládali 

zkoušky „Key English Test for schools“ (KET). Ve spolupráci s akreditovaným centrem 

jazykových zkoušek Cambridge English – Eufrat Group mohli žáci získat mezinárodně 

uznávaný certifikát. V následujícím roce bude probíhat přípravný kroužek v 7. ročníku 

(KET) a v 8. a 9. ročníku (PET). 

 

Školní družina   

 
Školní družina otevřela v tomto roce šest oddělení s celkovou kapacitou 180 žáků. Čtyři 

oddělení jsou v budově 1. stupně ZŠ v Rebcově ulici (žáci 1. a 2. tříd) a dvě oddělení 

přechází do budovy ZŠ Na Jordáně. 

Žákům se zde nabízí mnoho různorodých činností, od odpočinkové až po aktivní, sportovní 

a zájmové. 

Po celý rok je pro žáky připraveno mnoho akcí, při kterých školní družina spolupracuje 

s MěÚ Přeštice, KKC Přeštice, DDM Přeštice, ZUŠ Přeštice, Městskou policií Přeštice, 

Městskou knihovnou Přeštice aj. Podrobný seznam akcí za rok 2016/ 2017 je uveden 

v příloze. 

 

  

 

Děti ze školní družiny strávily příjemné slunečné odpoledne při hře „Poznej své město“, 

kterou pro ně připravili zaměstnanci Kulturního a komunitního centra Přeštice. 
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Září 

 

Duhový chodník - kreslení na asfalt 

Bezpečná cesta do školy - beseda se strážníky městské policie 

Festival očima generací - výtvarná soutěž vyhlášená v rámci „Dne pro rodinu“ MěÚ v 

Přešticích 

Soutěž o nejhezčí jablko - výstava jablek v jednotlivých odděleních, vyhodnocení a následná 

ochutnávka 

Leden 

 

Radosti na sněhu - stavby ze sněhu, bobování, vycházky do přírody 

Novoroční turnaj ve vybíjené 

RC modely aut a letadel - ukázky 

Pečení slaného těsta v DDM  

Hledá se Dory - dětské filmové představení v KKC  

DoReMi - pěvecká soutěž- třídní kolo 

Zachráněné panenky Jarmily Strakové a Autíčka Jirky Beneše v DHP Přeštice 

Říjen 

 

Chutě a barvy podzimu- soutěže, výrobky z přírodních materiálů 

KKC - filmové představení pro děti 

Drakiáda- pouštění draků - soutěž o nejdelšího draka z listí 

Sběr kaštanů a žaludů - pro lesní zvěř 

Výstava drobného domácího zvířectva přeštických chovatelů  

Interaktivní a zábavná kouzelnická show pro děti  

Halloween – návštěva knihovny 

Výtvarná soutěž: Stavby a památky Přešticka  

Výtvarná soutěž: zdravá výživa 

Listopad 

 

Dráčik Plzeň - představení „O třech prasátkách“- maňáskové divadlo 

Podzimní tvoření - netradiční techniky DDM 

Poznej své město - soutěžní kvíz pro děti, pořadatel KKC Přeštice 

JUNIOR FEST - filmový festival pro děti organizovaný KKC Přeštice 

Lezecká stěna – budova ZŠ Na Jordáně 

Prosinec 

 

Mikulášská nadílka – čertovská diskotéka  

Kniha džunglí - dětské filmové představení - KKC Přeštice 

Betlém paní Adrlíkové - celoodpolední vycházka do Příchovic s prohlídkou betlému paní 

Jiřiny Adrlíkové 

Vánoční besídka - ochutnávka vánočního cukroví, koledy, nadílka 

Medvědí Vánoce - vánoční představení maňáskového divadla Dráčik 

Vánoční jarmark 
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Únor 

 

Tajný život mazlíčků - filmové představení v KKC 

Radosti na sněhu - stavby ze sněhu, vycházky, bobování 

Maškarní diskotéka pro děti - výroba masek na maškarní bál 

Divadelní představení Dráček 

Moje nejoblíbenější zvířátko – výtvarná soutěž ve spolupráci s DDM a KKC 

Březen 

 

DO RE MI - finále pěvecké soutěže ve spolupráci s vedeními ZUŠ Přeštice a ZŠ JH Přeštice 

DDM- studená kuchyně - výroba pomazánek, stolování, ochutnávka výrobků 

Voňavá země- beseda o bylinkách, ukázky relaxačního cvičení,masáže,výroba soli do koupele             

Morana - loučení se zimou- pálení Morany. Akce ve spolupráci s představiteli vedení Města a 

vedení ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 

Trollové - filmové představení pro děti -KKC Přeštice 

Celodenní vycházky do přírody 

Duben 

 

Návštěva knihovny- velikonoční tradice- vědomostní kvíz, prohlídka knih  

Černošín- ekologická exkurze- beseda o třídění odpadu, prohlídka areálu, ukázky výrobků z 

recyklovaného materiálu 

Kubo a kouzelný meč - filmové představení pro děti v KKC 

Beseda s policejní tiskovou mluvčí - beseda s paní Hanou Štefflovou, tiskovou mluvčí Policie 

ČR  

O Budulínkovi - divadelní představení pro děti Divadla Dráček 

Dopravní okruh - vědomostní dopravní soutěž ve spolupráci s Městskou policií Přeštice    

Batikování triček - ve spolupráci s DDM    

Voda- zdroj života - výtvarná soutěž DDM    

Velikonoční tradice, zvyky, koledy - ukázka zdobení velikonočních vajíček 

Květen 

 

ME ve fotbalu dívek U-17 - účast na doprovodném programu fotbalového ME v Přešticích 

Divadlo Pod čepicí - vzdělávací interaktivní představení pro děti „Slůně Babů a spravedlivé 

dělení“  

Den matek - výroba dárečků pro maminky 

Den rodiny - výtvarné práce, beseda s dětmi  

Lehkoatletický trojboj - běh – skok z místa – hod míčkem 

Návštěva areálu HZS Plzeňského kraje v Přešticích - prohlídka techniky profesionálních 

hasičů 

Červen 

 

Den dětí - zábavné odpoledne pro děti s ochotnickým divadelním spolkem Úhlavan 

Celodružinový turnaj ve vybíjené  

Odpoledne s vodáky - prohlídka loděnice, soutěže, hry v přírodě 

Beseda s Mgr. Jindřiškou Kaslovou - povídání o léčivých bylinách, 

Stopovačka- celoodpolední výlet do Příchovic 

Beseda s Městskou policií Přeštice - poučení o bezpečnosti o prázdninách 
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14.    Další údaje 

14.1.   Spolupráce s rodičovskou veřejností 
 

Nejvýznamnější spolupráce s širokou rodičovskou veřejností je přes Radu rodičů. 

V loňském roce byla Rada rodičů zapsána v obchodním rejstříku jako zapsaný spolek. 

Spolupráce probíhá přes kontaktní osoby, jimiž jsou třídní důvěrníci. Byla nastavena 

pravidla pro čerpání prostředků pro jednotlivé akce na obou stupních základní školy. I 

přes změněná pravidla čerpání příspěvků z Rady rodičů je tento systém poměrně složitý a 

nepružný.  

Spolupráce s rodičovskou veřejností je i při pořádání školních akcí. Rodiče se velice 

aktivně zapojují do přípravy Vánočního jarmarku, vysoká podpora je i při vystoupeních 

jednotlivých sborů základní školy. 

 

14.2.   Partnerské vztahy se školami 
 

Ve školním roce 2016/2017 se konala návštěva žáků a pedagogů z Krška na naší škole. 

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 10. 

 

 

14.3.  Materiální a technické zabezpečení 
Po předchozích přípravách a následně vlastní realizaci byla 26. 11. 2016 slavnostně otevřena 

přístavba budovy v Rebcově ulici. Přístavbou se získaly prostory pro šatny, knihovnu, 

oddělení družiny, technické zázemí pro tělocvičnu. Zároveň se uvolnily prostory v budově 

školy pro kabinety. Celkovou rekonstrukcí kabinetů a vytvořením sborovny se vytvořily 

důstojné podmínky pro pedagogy, asistenty pedagogů i vychovatele ve školní družině. 
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Přístavba v Rebcově ulici – šatnový blok 

 

 

V areálu 2. stupně Na Jordáně: 

 

V areálu 2. stupně Na Jordáně byla vybudována dlouho očekávaná a potřebná druhá 

učebna cvičné kuchyně. Učebna byla osazena nejmodernějšími kuchyňskými přístroji. 

Další významnou kvalitativní změnou bylo vybudování čítárny v nevyužité části 

knihovny. Prostor lze využívat při výuce českého jazyka a literárních pořadech. 

 

Ve školní jídelně: 

 

Vymalování technické části školní jídelny.  

 

Spolupráce se zřizovatelem byla i ve školním roce 2016/2017 na velice dobré úrovni 

a s jeho přispěním se podařilo dokončit dlouhodobě očekávanou realizaci přístavby 

budovy v Rebcově ulici a další významné investiční akce 
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Nově vybudovaná učebna cvičné kuchyně v budově Na Jordáně 

 

 

 
Nová učebna v prostorách školní knihovny 
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Potřebné úpravy a investice v příštích letech: 

 

V areálu 1. stupně v Rebcově ulici: 

- rekonstrukce hřiště – instalace umělého povrchu – podána žádost o dotaci na 

MŠMT (srpen 2017) 

 

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 

- rekonstrukce podlah v tělocvičnách 

 

Ve školní jídelně: 

- obnova technického vybavení – podle stavu ke konci kalendářního roku 

- příprava na kompletní rekonstrukci střechy na ŠJ 

 

Každoročně dochází k aktualizaci plánu investic s výhledem na tříroční období.   

 

 

 

 

 

 
 

Studijně poznávací zájezd Anglie 
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Studijně pobytový zájezd do Anglie 

 

 

 

 

 

 

V Přešticích 27. září 2017       

 

 

                 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 leden – 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 

SPELLING – 5. roč. květen – školní kolo 

 

KULTURNÍ AKCE: 

 

DIVADLO V KKC PŘEŠTICE – Divadlo Julie Jurištové: 

Minimuzikál Šípková Růženka  
1. – 5. ročník říjen 

DIVADLO ALFA PLZEŇ – „Na půdě aneb Kdo má dnes 

narozeniny“  

3. ročník listopad 

„JUNIORFEST NA CESTÁCH“ – Králové hor, KKC 

PŘEŠTICE 
4. a 5. ročník listopad 

„JUNIORFEST NA CESTÁCH“ – Tlapka, KKC PŘEŠTICE 2. ročník listopad 

„JUNIORFEST NA CESTÁCH“ – Mumínci na riviéře, KKC 

PŘEŠTICE 
1. ročník listopad 

BESEDA S HISTORIKEM LIBOREM MARKEM: 

Lucemburský rok krále Jana 
5. ročník listopad 

„VÁNOČNÍ KONCERT SKALÁČKU pro své spolužáky 1. - 5. ročník prosinec 

PŘEDSTAVENÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU pro 

1.ročník 
1. ročník leden 

DIVADLO ALFA PLZEŇ – „Čert tě vem“ 5. ročník únor 

DIVADLO ALFA PLZEŇ – „Cesta do středu země“ 4. ročník březen 

DIVADLO V KKC PŘEŠTICE – „Ahoj, světe!“ (Hrušková, 

Přeučil) 
1. – 3. ročník březen 

VÝCHOVNÝ KONCERT, ZUŠ 1. – 3. ročník květen 
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SPORTOVNÍ AKCE: 

 

PLAVECKÝ VÝCVIK 2., 3. ročník listopad - únor 

VYBÍJENÁ SMÍŠENÁ vybraní žáci duben – okresní přebor, květen – krajské kolo 

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

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

květen – krajské a republikové kolo 

ŠTAFETOVÝ POHÁR vybraní žáci květen – okresní i krajské kolo 

ATLETICKÝ TROJBOJ vybraní žáci květen 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 

MLADÝCH CYKLISTŮ 
vybraní žáci květen – okresní kolo 

INTEGRACE NA HŘIŠTI 

ANEB DEN PLNÝ 

SPORTU 

vybraní žáci 

2. - 4. ročník 
červen 

DEVÁŤÁCI PÁŤÁKŮM 5. ročník červen 

 

AKCE PROHLUBUJÍCÍ UČIVO (přednášky, praktická cvičení): 

 

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

POZNÁVACÍ EXKURZE DO PRAHY 5. ročník září 

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

MOJE CESTA NA SVĚT - BESEDA 3. ročník říjen 

KAREL IV. -VÝSTAVA  4. a 5.ročník  říjen  

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 1. a 2. ročník říjen 

BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘEŠTICE 

„Josef Lada a jeho tvorba“ 
4. ročník listopad 

NEJSI NA SVĚTĚ SÁM – preventivní program 5. ročník listopad 

BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘEŠTICE se 

spisovatelkou I.Březinovou: „Jak vzniká kniha“ 
3. ročník listopad 

NÁVŠTĚVA A PRÁCE V KERAMICKÉ DÍLNĚ 2. ročník listopad 

PRVNÍ POMOC PRO PRVŇÁČKY – preventivní 

program 
1. ročník prosinec 

ADVENTNÍ DÍLNA V DDM V DDM 1. -4. ročník prosinec 

NÁVŠTĚVA SVÍČKÁRNY V LITICÍCH  3. ročník prosinec 

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA – Výstava Přeštice od 

první písemné zmínky 
3. a 4. ročník prosinec 

VÝSTAVA BETLÉMŮ V PŘÍCHOVICÍCH 2. ročník prosinec 

GALERIE NA CESTĚ -  Projekt Galerie města Plzně 1. – 5. ročník leden 

MOBILNÍ PLANETÁRIUM 5. ročník leden 

HUDEBNÍ POŘAD "Objev svůj rytmus"  1. ročník leden 

HUDEBNÍ POŘAD – „Hudební škatulky“ 2. – 3. ročník únor 

HUDEBNÍ POŘAD – „Rocková krabička“ 4. ročník únor 
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JSI ONLINE – preventivní program 4. ročník březen 

BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘEŠTICE se 

spisovatelem Janem Opatřilem 
2. ročník březen 

VESELÉ ZOUBKY – dentální hygiena 1. ročník březen 

ANGLICKÉ DIVADLO: „MURDER MYSTERY“ 5. ročník březen 

ANGLICKÉ DIVADLO: „TRAVEL MACHINE“ 4. ročník březen 

VELIKONOCE V DOMU HISTORIE 3. – 4. ročník duben 

MOJE CESTA NA SVĚT PLUS - BESEDA 5. ročník duben 

BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘEŠTICE 

„Seznámení s knihovnou“ 
1. ročník květen 

WORKSHOP SMALTOVANÝ ŠPERK 5. ročník květen 

MALÝ ZÁCHRANÁŘ – oblastní kolo soutěže + DEN 

S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM 

SYSTÉMEM 

1. – 5. ročník květen 

EXKURZE DO ZOO PLZEŇ 1. ročník červen 

ŠKOLNÍ VÝLETY 1. – 5. ročník červen 

 

 

AKCE PRO ŠKOLY 

 

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ V 1. ROČNÍKU březen, duben 

ŠTAFETOVÝ POHÁR květen 

ATLETICKÝ TROJBOJ květen 

 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – slavnostní otevření přístavby, odhalení 

pamětní desky J.B.Rebcovi 
listopad 

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU V OPLOTĚ - SKALÁČEK listopad 

VÁNOČNÍ KONCERT – SKALÁČEK, PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY prosinec 

VÁNOČNÍ JARMARK prosinec 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM – SKALÁČEK a 

Přeštické flétničky 
prosinec 

SETKÁNÍ S RODIČI V MŠ „PŘED ZÁPISEM“ leden 

BESÍDKA PRO RODIČ – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  - třída II.C únor 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU duben 

ŠKOLA V PROMĚNÁCH ČASU – divadelní pásmo k oslavám výročí obou 

budov naší školy  
duben 

KONCERT „KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY…A SKŘIVÁNCI?“ - 

SKALÁČEK, PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY 
červen 

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 

 

 

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 
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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 

 

 

 
Společný projekt se žáky ze Slovinska 

 

15.3.  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 
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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 2016/2017 

Žáci naší školy se dlouhodobě úspěšně umísťují v různých soutěžích.  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) 

Malý záchranář 

- okresní kolo 

 2. místo + 

postup 

 (kr. kolo 2018) 

 K. Duchek, D. Šimice,  

 A. Hohlbergerová, 

 N. Pechanová 
 O. Vizingrová 

 4. místo 

 B. Lukášová, P. 

Kováříková,  

 M. Štengl, V. Pokorný   

Atletický trojboj 

- okresní soutěž 

 3. místo  družstvo B  M. 

Fornouzová 

 N. Květoňová 

 J. Schlucková 

 V.Kopřivová 

 1. místo  Štěpánka Frouzová - 3.B 

 5. místo  Daniel Kuběna - 3.C 

 6. místo  Jan Sikyta - 3.A 

 2. místo  Ondřej Havíř - 5.B 

Dopravní soutěž mladých  

cyklistů - okr. kolo 
 3. místo 

 V.Kabát, T.Tykvart,  

 E.Kořánová, 

T.Gemerská  

 O. Vizingrová 

Štafetový pohár 

- krajské kolo 
 6. místo  družstvo A 

 M. 

Fornouzová 

 N. Květoňová 

Štafetový pohár 

- krajské kolo  

- skok daleký 

 1. místo  Tereza Burlová 

 1. místo  Tobiáš Jeslínek 

 2. místo  Vanessa Volopichová 

Štafetový pohár 

- okresní kolo 

 1. místo + 

postup 
 družstvo A 

   2. místo  družstvo B   

Vybíjená 

- krajské kolo 

 4. místo  družstvo děvčat  Š. Říhová 

 4. místo  smíšené družstvo 
 M. 

Fornouzová 

Vybíjená 

- okresní kolo 

 1. místo + 

postup 
 družstvo děvčat 

 M. 

Fornouzová  1. místo + 

postup 
 smíšené družstvo 

McDonald´s Cup 

- krajské finále 

 2. místo + 

postup 

    (rep. finále) 

 starší kat. B 

 M. Kříž, 

 K. Frančík 

 O. Vizingrová 

McDonald´s Cup 

- okresní kolo v Chotěšově 

 3. místo  mladší kat. A 

 L. Mourek, 

 A. 

Němečková 

 1. místo s 

postupem 
 starší kat. B 

 M. Kříž, 

 K. Frančík 

 A. 

Němečková 

McDonald´s Cup 

- okrskové kolo v Chlumčanech 

 2. místo  mladší kat. A  L. Mourek 

 1. místo  starší kat. B 
 M. Kříž, 

 K. Frančík 
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Matematický klokan (Cvrček) - 

okresní kolo 

 5. místo  Michaela Valachová  
 A. 

Motejzíková 
 7. místo  Jakub Schrimpf 

 11. místo  Štěpánka Frouzová 

Recitační soutěž 

- krajské kolo 
 čestné uznání  Filip Hajšman - 5. B  V. Kopřivová 

Recitační soutěž 

- okresní kolo 

 1. místo  Václav Strejc - 3.B 
 A. 

Motejzíková 

 1. místo  Filip Hajšman - 5. B 
 V. Kopřivová 

 čestné uznání  Vojtěch Moulis - 5. B 

Karlovarský skřivánek  

- účast v celostátním kole 

 Štěpánka Doubková - 

4.A  
 N. Květoňová 

 

Karlovarský skřivánek 

- krajské kolo 

 4. místo 

+postup 

 Štěpánka Doubková - 

4.A  J.M.Schrimpfová 

 N. Květoňová 
 6. místo 

 Anna Hohlbergerová - 

4.A 

 8.-11. místo  Stela Peklová - 5.B 
 V. Kopřivová 

 N. Květoňová 

Namaluj Betlém 

- soutěž OÚ Příchovice 
 2. místo  Matěj Škala - 3.B   

Požární ochrana očima dětí - 

okresní kolo 
 1. místo  Matěj Škala - 3.B  A. Motejzíková 

Přespolní běh 

- okresní kolo 

 1. místo  Tereza Burlová - 5.A 

 M. Fornouzová 

 2. místo  Zuzana Kroupová - 5.C 

 3. místo 
 Lucie Impellizzeri - 

5.C 

 1. místo  Adam Čonka - 5.A 

 3. místo  Ondřej Havíř - 5.B 

 

 

 

16.2.       2. stupeň ZŠ 
 

2. stupeň ZŠ 

 soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Fyzikální olympiáda 

- krajské kolo 
 3. místo (E)  Dominik Trhlík - 9.E  J. Dobranský 

Fyzikální olympiáda 

- okresní kolo 

 1. místo (E)  Dominik Trhlík - 9.E 

 J. Dobranský  4. místo (E)  Iveta Krýslová - 9.E 

 3. místo (F)  Jan Pergler - 8.C 

 4. místo (F)  Martina Cvačková - 8.B  D. Bošková 

 7. místo (F)  Kamil Štycha - 8.C  J. Dobranský 

Chemická olympiáda 

- krajské kolo 
 7. místo  Petr Vacek - 9.D  M. Majerová 

Chemická olympiáda 

- okresní kolo 

 3. místo  Petr Vacek - 9.D 

 M. Majerová 
 4. místo  Filip Hohlberger - 9.A 

 5. místo  Pavlína Sedláčková - 9.C 

 6. místo  Iveta Krýslová - 9.E 

Recitační soutěž 

- krajské kolo 
 čestné uznání  Helena Bečvářová - 6.C  V. Straková 
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Recitační soutěž 

- okresní kolo 

 1. místo  Helena Bečvářová - 6.C 

 čestné uznání  Adéla Schejbalová - 9.C 

 čestné uznání  Jakub Písař - 9.E  J. Brunnerová 

Zeměpisná olympiáda 

- krajské kolo 
 6. místo  Matěj Košař - 7.C  L. Křížová 

Zeměpisná olympiáda 

- okresní kolo 

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

 6. místo (C)  Lucie Langová - 8.B 

 1. místo (B)  Matěj Košař -  7.C 
 L. Křížová 

 8. místo (B)  Marek Hohlberger - 7.D 

 3. místo (A)  Lucie Radová - 6.C 
 K. Charvát 

 6. místo (A)  Nikola Dupalová - 6.B 

Biologická olympiáda 

- okresní kolo 

 4. místo (D)  Hedvika Pelíšková - 7.C 
 L. Křížová 

 7. místo (D)  Zuzana Frantová - 7.B 

 6. místo (C)  Jakub Pittr - 9.E  J. Rajčok 

Fyzikální olympiáda - Archimediáda 

- okresní kolo 

 2. místo  Aneta Mašková - 7.B 

 D. Bošková  3. místo  Kateřina Levorová - 7.B 

 5. místo  Zuzana Frantová - 7.B 

 6. místo  David Záhořík - 7.C  J. Dobranský 

Pythagoriáda 

- okresní kolo 
 5.-6.místo  Petra Hronová - 6.A  M. Malík 

 

Matematický klokan (Kadet) - 

okr. kolo 

 1. místo  Filip Hohlberger - 9.A 
 Z. Sedláková 

 2. místo  Petr Vacek - 9.D 

 3. místo  Dominik Trhlík - 9.E  J. Šperl 

 5. místo  Jaroslav Košař - 9.D  Z. Sedláková 

 7. místo  Jakub Živný - 8.E  D. Bošková 

Matematická olympiáda 

- okresní kolo 

 7. místo (Z7)  Zuzana Frantová - 7.B  A. Hajšman 

 1. místo (Z8)  David Stuchl - 8.C  V. Kašpar 

 2. místo (Z8)  Filip Janota - 8.A  D. Bošková 

 8. místo (Z8)  Sabina Bradová - 8.B  M. Malík 

 5. místo (Z9)  Filip Hohlberger - 9.A 
 Z. Sedláková 

 6. místo (Z9)  Petr Vacek - 9.D 

 7. místo (Z9)  Lukáš Lucák - 9.C  A. Hajšman 

Olympiáda v českém jazyce - 

okresní kolo 
 10. místo  Petr Vacek - 9.D  E. Frančeová 

Soutěž v anglickém jazyce - 

okresní kolo 

 1. místo (I.A)  Nicole Holcová - 7.C 
 O. Volfová 

Naxerová 

 3. místo (I.A)  Matěj Košař - 7.C  I. Vacíková 

 2. místo (II.A)  Jaroslav Košař - 9.D 
 J. Mračková 

 4. místo (II.A)  Petr Vacek - 9.D 

Soutěž v německém jazyce - 

okresní kolo 
 6. místo 

 Filip Hohleberger - 

9.A 
 J. Mračková 

Dějepisná olympiáda 

- okresní kolo 

 4. místo  Jaroslav Košař - 9.D  E. Frančeová 

 11. místo 
 Tereza Cibulková - 

8.B 
 M. Hrubá 

Dopravní soutěž mladých  

cyklistů - okr. kolo 
 3. místo 

 L.Lucák, M.Janoch, 

 N.Holcová , 

M.Kokošková 

 A. Hajžman 

Pohár rozhlasu 

- republikové finále 
 2. místo  družstvo děvčat  I. Malátová 

Pohár rozhlasu  1. místo  družstvo st. děvčat  I. Malátová 
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- krajské finále  4. místo  družstvo st. děvčat 

 3. místo 
 družstvo starších 

chlapců 
 K. Charvát 

Pohár rozhlasu 

- okresní kolo 

 1. místo + 

postup 
 družstvo st. děvčat  P. Fornouz 

 1. místo + 

postup 
 družstvo st. chlapců  K. Charvát 

 2. místo  družstvo ml. děvčat  D. Hodanová 

 2. místo  družstvo ml. chlapců  A. Hajžman 

Minifotbal 

- krajský přebor 
 4. místo (IV)  družstvo chlapců   A. Hajžman 

Krajský přebor v košíkové 

AND1CUP    

 1. místo (III)  družstvo děvčat  I. Malátová 

 3. místo (III)  družstvo chlapců  A. Hajžman 

Okresní přebor v košíkové 

AND1CUP 

 1. místo (III)  družstvo děvčat  I. Malátová 

 1. místo (III)  družstvo chlapců  A. Hajžman 

Volejbal 

- okresní turnaj             
 2. místo     družstvo děvčat  P. Fornouz 

Házená 

 - krajský přebor 
 2. místo  družstvo děvčat  P. Fornouz 

Házená 

- okresní přebor 

 1. místo  družstvo děvčat  P. Fornouz 

 1. místo  družstvo chlapců  A. Hajžman 

Košíková 

- okresní přebor 

 1. místo  družstvo děvčat    P. Fornouz 

 2. místo  družstvo chlapců    K. Charvát 

Florbal 

- okresní turnaj 

 

 1. místo (III)  družstvo chlapců  

 A. Hajžman 
 1. místo (IV)  družstvo chlapců  

Florbal 

- krajský turnaj 
 7. místo  (IV) 

 družstvo děvčat  P. Fornouz 
Florbal 

- okresní turnaj 
 1. místo  (IV) 

Florbal 

- okresní turnaj 
 3. místo (III)  družstvo děvčat   P. Fornouz 

Přespolní běh 

- republikové finále 

 3. místo (IV)  družstvo děvčat  

 I. Malátová 

 11. místo (IV)  družstvo chlapců  

Přespolní běh 

- republikové finále 

- jednotlivci 

 2. místo  Vanda Krsová - 8.C 

 3. místo 
 Kateřina Křenková - 

9.C 

Přespolní běh 

- krajské finále 

 1.místo (IV) 

postup na RF  
 družstvo chlapců  

 I. Malátová 

 1.místo (IV) 

postup na RF 
 družstvo děvčat  

 3. místo (III)  družstvo chlapců  

 3. místo (III)  družstvo děvčat  

Přespolní běh 

- krajské finále 

- jednotlivci 

 2. místo  Jan Pergler - 8.C 

 1. místo  Vanda Krsová - 8.C 

 2. místo 
 Kateřina Křenková - 

9.C 

 3. místo 
 Kateřina Burianová - 

8.C 

Přespolní běh 

- okresní přebor 

 1. místo (III)  družstvo chlapců  
 I. Malátová 

 1. místo (III)  družstvo děvčat  



 

43 

 

 1. místo (IV)  družstvo chlapců  

 1. místo (IV)  družstvo děvčat 

Atletický čtyřboj 

- krajské finále 
 1. místo (IV) 

 družstvo děvčat 

 - Píchalová, 

Ausbergrová,  

  K.Křenková, 

Burianová, 

  Slouková 
 I. Malátová 

Atletický čtyřboj 

- krajské finále 

- jednotlivci 

 1. místo 
 Barbara Píchalová - 9. 

C 

 2. místo 
 Kateřina Křenková - 9. 

C 

 3. místo 
 Kateřina Burianová - 

8. C 

Atletický čtyřboj 

- okresní kolo 

 1. místo (IV)  družstvo děvčat   I. Malátová 

 2. místo (IV)  družstvo chlapců  A. Hajžman 

Street hockey 

- krajské finále 
 2. místo (III)  družstvo chlapců  

 A. Hajžman 
Street hockey 

- semifinále 
 3. místo (III)  družstvo chlapců  

 

 

 

 
Školní výlet na farmě 2. ročník  
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16.3.   Školní atletický klub 

Trenér: Čeněk Smetana 

HALOVÉ MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE  -  2016 

1. místo      BURIANOVÁ KATEŘINA – 7. C         150 m 

                         PERGLER JAN – 7. C                 800 m 

                          PERGLER JAN – 7. C                 koule 

 2. místo           BURIANOVÁ KATEŘINA  - 7. C              60 m 

                          BURIANOVÁ KATEŘINA – 7. C              800 m                                                                                          

3. místo            ROHÁČ JAN – 6. C                      koule 

                          KŘENKOVÁ KAROLÍNA – 9. C                koule  

 

HALOVÉ MISTROVSTVÍ PRAHY 

 1. místo        PERGLER JAN – 7. C                 1000 m 

MISTROVSTVÍ PLZEŇSKÉHO A JIHOČESKÉHO KRAJE – PŘESPOLNÍ BĚH 

1. místo           PERGLER MICHAL – 5. C 

2. místo           KROUPOVÁ JOLANA – 1. D 

                        BURIANOVÁ KATEŘINA -7. C 

                         PERGLER JAN – 7. C 

 3. místo         KŘENKOVÁ KATEŘINA  - 8. C 

  
Běžecký pohár mládeže 2016 

1. místo      PERGLER MICHAL – 6.C                                  

                     PERGLER JAN – 8.C                                                          

                     BURIANOVÁ KATEŘINA – 7.C                                      

                     KŘENKOVÁ KATEŘINA – 8.C                                         

2. místo      HAVÍŘ ONDŘĚJ – 5.B                          

3. místo       BURLOVÁ TEREZA – 5.A                                             

4. místo       ZELENÍK DAMIAN – 2.C 

                      KROUPOVÁ JOLANA – 1.D 

                      BĚLOVÁ ANETA – / 2005 / 

6. místo       LANG ALEŠ – / 2007 / 

                     DUCHEK JAN – / 2006 / 

7. místo       BENEŠOVÁ TEREZA – / 2009 / 

                      VACEK PAVEL- / 2006 / 

                      KROUPOVÁ ZUZANA -5.C 

 9. místo     BURLOVÁ ADÉLA - / 2010 / 

                     BROŽOVÁ ELENA- / 2002 / 

10. místo    MÍKOVÁ ADÉLA - / 2003 / 

MISTROVSTVÍ  ČESKÉ REPUBLIKY  2016  --  PŘESPOLNÍ BĚH 

4. místo           PERGLER JAN   - 8.C 

12. místo           KŘENKOVÁ KATEŘINA – 9.C 
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PŘEBOR PLZNĚ  2016  -  PŘESPOLNÍ BĚH 

3 x 1.místo , 2 x 2.místo , 2 x 3.místo 

HODNOCENÍ  ODDÍLŮ PLZEŃSKÉHO KRAJE 

ŠAK Přeštice      

TJ SOKOL SG Plzeň 

BANÍK Stříbro 

Celkem hodnoceno 9 oddílů Plzeňského kraje 
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Součástí rozloučení s 9. ročníkem je i odměňování nejlepších žáků a udělování Školního 

poháru za sportovní reprezentaci  

 

V Přešticích 27. září 2017 

                 Mgr. Petr Fornouz 

                     ředitel školy  


