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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 

datová schránka: mkax73g 

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 * 

91/89,317 66/64,38 
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav; včetně AP a vychovatelek školní družiny  

Ve školním roce nastoupili do pedagogického sboru 3 noví pedagogové na 1. stupni. 

  

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 

5. 4. 2018 

Počet dětí, které 

nastoupí k 1. 9. 2018 

Počet tříd 

 

113 98 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. 2018) 
 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

947 558 377 11 0 

Počet žáků, kteří konali opravné zkoušky: 13, z toho 9 žáků uspělo při opravných zkouškách. 

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona: 1 

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

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

 

4.2. Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ 
 

Počet vycházejících žáků 118 

Žáci, kteří přešli do SŠ 118   

Z toho 4 žáci z 5. ročníku   na osmileté gymnázium 

 4 žáci z 8. ročníku   na střední školu 

 110 žáci z 9. ročníku 31žáků na učební obory ukončené výučním listem  

87 žáků na maturitní obory, z toho: 

- Gymnázia 15 žáků  

- Obchodní akademie 14 žáků 

- Střední zdravotnické školy 8 žáků 

- Střední průmyslové školy 31 žáků 

- SOŠ 31 žáků 

- Střední zemědělská škola 7 žáků 

- SOU 10 žáků 

- Umělecké školy a konzervatoře 2 žáci 

(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. 

Výrazným 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.  

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 a českého jazyka. Oba kroužky si získaly 

velkou oblibu a byly hojně navštěvovány. Hojně navštěvovány byly i kroužky anglického jazyka, 

které slouží k přípravě na zkoušky Movers, KET a PET. 

 

Zlepšení výsledků vzdělávání je jedna z hlavních kompetencí 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, 
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vedoucí MS Mgr. Lenky Vodičkové a ostatních vyučujících 1. stupně. Na 2. stupni tato činnost, 

mimo jiné, patří do náplně předmětových komisí v jednotlivých předmětech.    

 

 
 

Oblíbenou akcí u 9. ročníku byl „Pyžamový den“  

 

 

4.4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy  
 

gymnázia 15 

obchodní akademie 14 

střední zemědělské školy 7 

střední zdravotnické školy 8 

střední průmyslové školy 31, z toho 8 žáci na nematuritní obory, 2 z 8.r. 

SOŠ a SOU s maturitou 41, z toho 16 žáků na nematuritní obory 

konzervatoř, umělecko-průmyslové školy 2 

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. 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 ihned 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 opakovaně 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 je pořádána i pro žáky z okolních škol, 

kteří nastoupí od nového školního roku na 2. stupeň do Základní školy Josefa Hlávky Přeštice.    
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Praktický nácvik zvýšení bezpečnosti v dopravě žáci nacvičují na dopravním hřišti v Blovicích 

 

  

Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2017/2018 

 

1. ročník 

 „Děti bezpečně v silničním provozu“ (10.5.) 

preventivní program Policie ČR zaměřený na dopravní výchovu 

 

2. ročník 

 „Hasík“ (7.3. – 1.lekce, 21.3. – následná lekce) 

preventivní program HZS Plzeňského kraje zaměřený na prevenci v oblasti požární 

ochrany 

 

3. ročník 

  „Moje cesta na svět“ (24.10. – III.C, 31.10. – III.D, 1.12. – III.A, III.B) 

prevence sexuálního rizikového chování 

 

 „Beseda o zdravém životním stylu“ (31.1.) 

program zaměřený na osvojení správných návyků zdravého životního stylu (studenti 

Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Plzeň) 

 

3. – 5. ročník 

  „Vše o zubech a jak o ně pečovat“ (15.1. – 3.roč., IV.C, V.B, V.C, 17.1. – IV.A, IV.D, 

IV.B, V.A, V.D) 

program zaměřený na správnou péči o zubní hygienu 
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4. ročník 

 „Jsi online“ (9. 1. – IV. A, IV. C, 11. 1. – IV. B, IV. D) 

prevence bezpečného používání nových technologií, prevence kyberšikany 

 

 „Dětské dopravní hřiště Blovice“ (24. 4. – IV. C, 11.1. – IV.B, IV.D, 15.6. – IV.A) 

prevence bezpečného pohybu v silničním provozu (chodci, cyklisté) 

 

5. ročník 

 „Dobré vztahy“ (1. týden v září) 

program zaměřený na začleňování nových žáků do kolektivu a zmírňování kázeňských 

problémů a vztahových konfliktů 

 

 „Na světě nejsi sám“ (9. 1. – V.A, V.B, 11. 1. – V.C, V.D) 

program zaměřený na podporu individuality a zdravého sebevědomí žáků, zvládání 

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

 

 „Moje cesta na svět plus“ (20. 3. – V. A, V. C, 10. 4. – V. B, V. D) 

            program rozvíjí téma probírané ve 3. ročníku a je doplněn o biologické změny              

            v průběhu dospívání u dívek a chlapců. 

 

 „Dětské dopravní hřiště Blovice“ (24. 4. – V. A, 27. 4. – V. B, V. C, 15. 6. – V. D) 

prevence bezpečného pohybu v silničním provozu (chodci, cyklisté) 

 

 „Deváťáci vítají páťáky“ (25. 6.) 

            usnadnění přechodu dětí z prvního na druhý stupeň 

 

Environmentální programy uskutečněné ve školním roce 2017/2018 na 1. stupni 

 

1. – 5. ročník 

 „Dravci a sovy“ (20. 9.) 

program s výukou a ukázkou živých dravců a sov (p. Zaleš) 

 

 „Tonda Obal na cestách“ (10. 5.) 

program zaměřený na problematiku třídění odpadu (Eko – kom a.s.) 

 

 

2. - 5. ročník 

 

  „Doodpadu“ (14. 2. – 2. ročník, 28. 2. – 3. ročník, 1. 3. – 4. ročník, 

 27. 2. – 5. ročník) 

program společnosti ČEVAK zaměřený na problematiku odpadních vody 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 každoročně realizujeme dle zájmu test jejich 

profesních předpokladů pro výběr budoucího povolání. 

 

 

 

 

Výukový program o regionální historii „Husité v Západních Čechách“ 

 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorská činnost 

Počet vzdělávacích akcí 104, z toho  1. st. – 31 

Celkový počet účastníků 51 

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. 

- škola se účastní projektu KIPR pod záštitou NÚV, v jehož rámci poskytuje další informace 

a proškolování AP a pedagogů 

- 7 vyučujících 1. st. se soukromě vzdělává v anglickém jazyce  

- jedna učitelka je lektorkou AV Media. 

 

 



 

13 

 

V rámci dalšího vzdělávání ve spolupráci s MAS Aktivios ve školním roce 20017/2018 

navštívili 30. listopadu vybraní pedagogové, především jazykového zaměření, spolu s vedením 

školy, školu OPEN GATE, kde se seznámili s prostředím této soukromé školy a na společné 

diskuzi porovnávali výukové metody v soukromé a státní škole. Pro obě strany byla tato 

návštěva velkým přínosem. 

 

 
 

Návštěva soukromé školy OPEN GATE  
 

 

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 září 2017 proběhla závěrečná akce, která ukončila celý soubor vzpomínkových akcí ke 

130. výročí  školní budovy v Rebcově ulici. 21. září se konal recitál Matěje Raka a následující 

den byla odhalena pamětní deska Otto Seydlovi, významnému astronomovi, který navštěvoval 

zdejší školu. Celá akce se konala ve spolupráci s Českou astronomickou společností v čele 

s významným astrofyzikem a čestným předsedou ČAS RNDr. Jiřím Grygarem, CSc. 
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RNDr. Jiří Grygar, CSc. Při odhalení desky Dr. Otto Seydlovi dne 22. 9. 2017 

 

 

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 na stanovištích po 

celém městě různé aktivity. Tato akce proběhla na počátku října a návštěvníci si mohli 

prohlédnout nové prostory budovy v Rebcově ulici a společně se žáky se zapojit do aktivit, 

které pro ně byly připraveny. Dlouhodobě úspěšnou akcí je Vánoční jarmark, do kterého se 

zapojuje celá škola a především u rodičovské veřejnosti má tato akce velkou oblibu. 

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

kulturních pořadů. Škola využívá i své vlastní prostory pro prezentaci. Vystoupení sborů 

Skaláček a Skalka patří k velice oblíbeným. Společně se sborem Skaláček vystupují i Přeštické 

flétničky.  
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Ve školním roce 2017/2018 vznikl na 1. stupni nový sportovní kroužek – kroužek florbalu a 

první úspěchy se následně dostavily – družstvo ml. dívek na turnaji v Chlumčanech 3. místo 

 

 
 

Oblíbený výukový pořad je mobilní planetárium 
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Nová jazyková učebna Na Jordáně financovaná v rámci projektu  

„Nově k porozumění cizím jazykům“ reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008246 

 

 
 

Počítačová učebna v Rebcově ulici byla doplněna o jazykovou učebnu financovanou z projektu 

„Nově k porozumění cizím jazykům“ reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008246 
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Základní škola Josefa Hlávky Přeštice nabízí žákům 8. ročníku vodácký kurz a také 

výběrový kurz lyžování v Rakousku. Nabídka byla rozšířena o zahraniční exkurzi do 

Švýcarska a také do Dolomit, kterého se poprvé účastnili i žáci 1. stupně. V nabídce 

rozšířených sportovních aktivit je i kondiční plavání. Všechny sportovní aktivity se následně 

projevují ve výborném umístění našich žáků ve sportovních soutěžích. Škola zároveň patří 

mezi nejvýznamnější organizátory sportovních soutěží pro ostatní školy v rámci okresu 

Plzeň-jih. 

 

 

Vodácký kurz 8. ročníku Otava 2017 

 
 

Štafetový pohár patří mezi tradiční soutěže pořádané naší školou 
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a 

dalších kontrol 

Ve školním roce 2017/2018 proběhlo elektronické testování školy v rámci inspekční činnosti 

ČŠI. Testován byl 9. ročník v matematické gramotnosti. Elektronického testování se ve dnech 

13. – 21. 11. 2017 se účastnily všechny třídy 9. ročníku. Dosažené výsledky byly nad 

celorepublikovým průměrem a celková průměrná úspěšnost činila 70 %.     

 

Finanční výbor Města Přeštice kontroloval nakládání s prostředky zřizovatele, veřejné poptávky 

a jejich vyhodnocení. Výsledek kontroly byl bez závad s doporučením pokračovat 

v nastaveném trendu poptávek.  

 

 

 
 

 

Na lyžařském kurzu pro zdatné lyžaře v Rakousku – Matrei byly ideální lyžařské podmínky 
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9. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 

9.1.  Příjmy (kalendářní rok 2017) 
 

 Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 38 255  38 255 

dotace na provozní výdaje od zřizovatele 8 100  8 100  

poplatky od rodičů – školné 292  292 

poplatky za stravování  3 303  3 303 

příjmy z doplňkové činnosti  411 411 

ostatní příjmy (Hlávkova nadace) 923  923 

další příjmy 58  58 

výnosy z transferů (Podpora rozvoje výuky PV, 

Modernizace IT, dotace CzechoSlovenia) 
421 

 
421 

Celkem 51 052 411 51 463 

 

 

9.2. Výdaje (kalendářní rok 2017) 
 

 Hlavní činnost   Doplňková 

činnost 

CELKEM 

Investiční 355  355 

Neinvestiční 50 623 236 50 859 

z toho:    

přímé náklady    
    na platy pracovníků 29 279 47 29 326 
    ostatní osobní náklady 277 71 348 
    zákonné odvody + FKSP 10 544 17 10 561 
    náklady na DVPP 37  37 
    náklady na učební pomůcky 588  588 
    přímé ONIV(cestovné, úraz. poj. OOPP) 430  430 
    OON (Úslava Bioenergie Hlávkova nadace) 78  78 

provozní náklady    
spotřeba materiálu  5 215 100 5 315 
Energie 1 357  1 357 
opravy a údržba 826  826 
ostatní služby 1 146 1 1 147 
Jiné ostatní náklady 846                            846       
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10.   Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

  

Již deset let trvá naše aktivní spolupráce se základní školou ve slovinském Kršku a ani školní rok 

2017/2018 nebyl výjimkou. V tomto školním roce jsme zahájili první ročník dalšího tříletého 

cyklu projektu Krško. Ve stávajících šestých třídách jsme našli čtyřicítku nových členů, které 

budou po tři roky na projektu pracovat. Během září a října 2017 každý z účastníků připravil svůj 

profil, kde uvedl základní informace o sobě, své koníčky a záliby a připojil také svoji fotografii. 

Soubor všech profilů putoval do Krška, kde byly podle nich vytvořeny, pokud možno ideální, 

dvojice účastníků, které budou po dobu následujících tří let těsněji spolupracovat a hlavně budou 

navzájem u sebe ubytovány v průběhu chystaných výměnných pobytů. Slovinské děti pak poslaly 

již adresně svůj profil přidělenému českému kamarádovi.  

 

 

Účastníci projektu „Krško“, který vstoupil do dalšího cyklu 
 

11.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2017/2018 byly v rámci IROPu ve spolupráci s MAS Aktivios (Místní akční 

skupina) podány dva projekty. Jedná se o projekt vybavení jazykových učeben na 1. i 2. st. 

s názvem „Nově k porozumění cizím jazykům“ reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008246 

v objemu požadovaných prostředků ve výši 666 247,-Kč  a projekt na výstavbu venkovní 

přírodovědné učebny „Ve spojení s přírodou“ reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_75/0008248 v objemu 

požadovaných prostředků ve výši 1.037.965,- Kč. Oba projekty byly úspěšně hodnoceny a 

vybrány k financování. 
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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. Nadále se úzce 

spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň a Střediskem výchovné péče 

v Plzni. Dalšími významnými subjekty jsou Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola 

Plzeň, Národní institut pro další vzdělávání, Národní ústav vzdělávání v rámci projektu KIPR, 

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. Úzká spolupráce byla navázána také s jazykovou školou 

Eufrat. 

 

 
Velikonoční tvoření 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. 
 

 13.    Zájmové útvary 

Ve školním roce 2017/2018 měli žáci možnost se uplatnit v pěveckém sboru Skaláček, pěveckém 

sboru Skalka a v Přeštických flétničkách (hudební kroužek), při cvičení při hudbě, sportovním 

lezení, kroužek florbalu na 1. st., cvičení řeči, v dramatickém kroužku, chovatelském kroužku, ve 

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

z matematiky a českého jazyka, které slouží jako příprava žákům na přijímací zkoušky. Po 

předchozím zavedení rozšířené výuky anglického jazyka pro zájemce z řad žáků 1. ročníku a 
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následně navazující ve 2. ročníku se jeví jako velice přínosné, a to i v dalším období, že škola 

bude 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 výuka v dalších ročnících v kroužku KET a PET na 2. st. a žáci získali i uznávané 

certifikáty, které obdrželi po složení náročných zkoušek.  

 
 

Předávání certifikátů Cambridge na 1. stupni 

 

 
 

Předávání certifikátů Cambridge na 2. stupni 
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Školní družina   

 
Školní družina otevřela ve školním 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, ZUŠ Přeštice, Městskou policií Přeštice, Městskou knihovnou Přeštice aj. 

Podrobný seznam akcí za rok 2017/ 2018 je uveden v příloze. 

 

  

 

 
 

Děti ze školní družiny strávily příjemné slunečné odpoledne u přeštických kynologů, kde zhlédly 

ukázky výcviku psů. 
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Září 
 

Duhový chodník - kreslení na asfalt 

Bezpečná cesta do školy - beseda se strážníky městské policie 

Týden mobility- dopravní okruh v Městském parku 

Divadlo Dráček- „Jak šel medvídek do školy“ – divadelní představení 

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

ochutnávka 

  

 

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  

Pohádky a filmy Zdeňka Trošky – výtvarná soutěž Juniorfest 

Halloween – návštěva knihovny 

 

 

Listopad 
 

Divadlo Dráček - představení „O sněhové vločce“- maňáskové divadlo 

Podzimní tvoření – tvořivá dílna SVČ Slunečnice  

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

JUNIORFEST - filmový festival pro děti organizovaný KKC Přeštice 

Stop Motion – doprovodný workshop k festivalu Juniorfest 

 

 

Prosinec 
 

Mikulášská nadílka – čertovská diskotéka  

Já padouch 3 - 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 

Dárky pro seniory DPS – výroba vánočních dárků 

Vánoční jarmark – výrobky 5. a 6. oddělení ŠD 

 

 

Leden 
 

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

Novoroční turnaj ve vybíjené 
RC modely aut a letadel - ukázky  

Dětské filmové představení v KKC  

DoReMi - pěvecká soutěž- třídní kolo 

Mobilní planetárium – tělocvična ZŠ Přeštice 
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Únor 
 

Emoji ve filmu - filmové představení v KKC 

Radosti na sněhu - stavby ze sněhu, vycházky, bobování 

Maškarní diskotéka pro děti - výroba masek na maškarní bál 

Divadelní představení Dráček – O popletených čertech 

 

 

Březen 
 

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

SVČ Slunečnice – jarní tvoření 

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

vedení ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 

Sněhová královna - filmové představení pro děti -KKC Přeštice 

Velikonoční tradice, zvyky, koledy - ukázka zdobení velikonočních vajíček 

 

 

Duben 
 

Návštěva knihovny- velikonoční tradice- vědomostní kvíz, prohlídka knih  

Den Země- exkurze do zařízení environmentální výuky v Krsech 

Šmoulové aneb zapomeutá vesnice - filmové představení pro děti v KKC 

Praktické ukázky sebeobrany – ukázková tréninková hodina judistů  

Jak se vodník chtěl ženit - divadelní představení pro děti Divadla Dráček 

BESIP- týden mobility - vědomostní dopravní soutěže ve spolupráci s MěÚ Přeštice    

Moje nejoblíbenější zvířátko – výtvarná soutěž ve spolupráci s KKC 

Ruční výroba mýdla ukázka výroby a vlastní výrobky 

 

 

Květen 
Odpoledne s kouzelníkem – interaktivní a zábavná kouzelnická show  

Den matek - výroba dárečků pro maminky 

Den rodiny - výtvarné práce, beseda s dětmi  

Lehkoatletický trojboj - běh – skok z místa – hod míčkem 

Odpoledne s Městskou poliucií Přeštice  - dopravní okruh 

Návštěva kynologického klubu Přeštice – ukázky výcviku psů 

Beseda o bylinkách – ochutnávka bylinných nápojů 

Den dětí - zábavné odpoledne pro děti v Městském parku s KKC Přeštice 

 

 

Červen 
Celodružinový turnaj ve vybíjené  
Závody na koloběžkách – v areálu Sokolovny 

Člověk – výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Přeštice v DHP 

Odpoledne ve školní družině v ZŠ Na Jordáně – prohlídka tříd a sportovišť 

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. Užší spolupráce 

probíhá přes kontaktní osoby, jimiž jsou třídní důvěrníci. Nastavená pravidla pro čerpání 

prostředků pro jednotlivé akce na obou stupních základní školy se osvědčila.  

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 2017/2018 pokračovala další spolupráce se spřátelenou školou v Kršku, kdy nové 

skupiny žáků navázaly přátelství se svými kamarády v Kršku. V následujícím školním roce se 

bude konat návštěva žáků naší školy a pedagogů v Kršku.  

 

 

14.3.  Materiální a technické zabezpečení 
 

Na závěr školního roku 2017/2018 během prázdnin proběhly další stavební úpravy v jednotlivých 

budovách školy. Kromě pravidelných oprav výmalby v obou budovách a školní jídelně i výdejně 

proběhla kompletní rekonstrukce učitelských toalet v budově Rebcova. Bohužel dlouhodobě 

připravovaná úprava části školní družiny nebyla realizována, neboť se nepodařilo zajistit 

dodavatelskou firmu. V Rebcově ulici byly také dokončeny venkovní úpravy dokončením 

oplocení areálu školy. 

V budově Na Jordáně proběhla výměna lina v osmi třídách a v části tříd 9. ročníku i výměna 

školního nábytku a žákovských skříněk. Z nevyužívané místnosti bylo vybudováno společenské 

místo pro pedagogy.    

Spolupráce se zřizovatelem byla i ve školním roce 2017/2018 na velice dobré úrovni.  
Zřizovatel financoval výměnu myčky ve školní jídelně a také koupi žacího traktoru. Obě 

zařízení byla za hranicí životnosti a nefunkční. 

 

Potřebné úpravy a investice v příštích letech: 

 

V areálu 1. stupně v Rebcově ulici: 

- rekonstrukce hřiště – instalace umělého povrchu – prioritní úkol 

 

V areálu 2. stupně Na Jordáně:  

- řešení klimatických podmínek školy (odvětrání chodeb, rekuperace) 

- rekonstrukce sportovního areálu – povrch atletické dráhy 

- rekonstrukce podlah v tělocvičnách 

 

Ve školní jídelně: 

- obnova technického vybavení – většina vybavení je původní od doby otevření školní 

jídelny v roce 2001 

 

 

Každoročně dochází k aktualizaci plánu investic s výhledem na tříroční období.   
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Turisticko poznávací zájezd pro žáky 1. a 2. st. do Dolomit 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Přešticích 13. září 2018       

 

 

                 Mgr. Petr Fornouz 

              ředitel školy  



 

28 

 

 

15.    Seznam aktivit a prezentace školy na veřejnosti  

15. 1.   AKCE PRO ŽÁKY   - 1. stupeň  
 

VĚDOMOSTNÍ A DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE: 

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA listopad – krajské kolo 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
listopad – školní kolo, březen – okresní kolo 

duben – krajské kolo 

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

březen – celostátní kolo 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA listopad – školní kolo, leden – okresní kolo 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – 1. roč. prosinec 

ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH, úroveň 

STARTERS 
únor 

PYTHAGORIÁDA leden – školní kolo, březen – okresní kolo 

MATEMATICKÝ KLOKAN březen – školní kolo 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „MOJE 

NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘÁTKO“ 
duben  

SPELLING – 5. roč. duben – školní kolo 

ČTENÁŘSKÁ PŘEHLÍDKA 2. ročníku květen 

MALÝ ZÁCHRANÁŘ, PLZEŇ červen – krajské kolo 

 

KULTURNÍ AKCE: 

 

DIVADLO V KKC PŘEŠTICE – O medvědu Ondřejovi  1. – 3. ročník říjen 

Hudební pořad OBJEV SVŮJ RYTMUS  1. ročník říjen 

„JUNIORFEST NA CESTÁCH“ – Ekopohádka, KKC 

PŘEŠTICE 
1. ročník listopad 

„JUNIORFEST NA CESTÁCH“ – Hurvínek a kouzelné 

muzeum, KKC PŘEŠTICE 
4. ročník listopad 

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

„JUNIORFEST NA CESTÁCH“ – Soutěž Pevnost Týn, 

Státní hrad a zámek Horšovský Týn 
5.ročník listopad 

„JUNIORFEST NA CESTÁCH“ – Workshop – Stop motion: 

aneb společně vytvořme krátký animovaný film, KKC 

Přeštice 

5.ročník listopad 

„JUNIORFEST NA CESTÁCH“ – Čtyři děti a jeden otec – 

Na vrcholu, KKC Přeštice, KKC PŘEŠTICE 
5.ročník listopad 

DIVADLO ALFA PLZEŇ – „Na půdě aneb Kdo má dneska 

narozeniny“ 
3.ročník listopad 

Divadlo VÁNOČNÍ ČAS, KKC Přeštice 1. - 2. ročník prosinec 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH ZŠ, SKALÁČEK A 1. – 5. ročník prosinec 
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PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY 

DIVADLO „DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA 

TATRMANA“, KKC Přeštice 
1. ročník únor 

DIVADLO „ČERT A KÁČA“, KKC Přeštice 1., 3. a 4. ročník březen 

BESEDA S HISTORIKEM LIBOREM MARKEM: 

Lucemburský rok krále Jana 
4. a 5. ročník březen 

DIVADLO „ČARODĚJNICKÝ UČEŇ“ 2. a 5. ročník duben 

HASTRMAN A DETEKTIVOVÉ, představení dramatického 

kroužku 
1. - 5. ročník duben 

 

 

SPORTOVNÍ AKCE: 

 

PŘESPOLNÍ BĚH vybraní žáci říjen – okresní kolo 

PLAVECKÝ VÝCVIK 2. a 3.roč. listopad - březen 

ČEPS CUP VE 

FLORBALE 

vybraní žáci 4. 

– 5.roč. 
listopad – okresní kolo 

VYBÍJENÁ SMÍŠENÁ vybraní žáci březen– 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. a 4. ročník 
červen 

TURISTICKÝ VÝLET – 

ČERNÉ A ČERTOVO 

JEZERO 

5. ročník červen 

OKRESNÍ PŘEBOR 

V MALÉM FLORBALU 

vybraní žáci 4. 

a 5. ročníku 
červen 

DEVÁŤÁCI PÁŤÁKŮM 5. ročník červen 

 

AKCE PROHLUBUJÍCÍ UČIVO (přednášky, praktická cvičení): 

 

PROGRAM DRAVCI A SOVY 1. – 5. ročník září 

POZNÁVACÍ EXKURZE DO PRAHY 5. ročník říjen 

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

MOJE CESTA NA SVĚT - BESEDA 3. ročník říjen 

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 1. a 2. ročník říjen 

Výstava ŠKOLA V PROMĚNÁCH ČASU 1. – 5. ročník listopad 

VÝSTAVA BETLÉMŮ, Dům historie Přešticka 1. ročník prosinec 
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JSI ONLINE – preventivní program 4.ročník leden 

NEJSI NA SVĚTĚ SÁM – preventivní program 5. ročník leden 

VŠE O ZUBECH A JAK O NĚ PEČOVAT – 

preventivní program 
3. – 5. ročník leden 

MOBILNÍ PLANETÁRIUM 5. ročník leden 

BESEDA O ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU 3. ročník leden 

BESEDA S CESTOVATELEM Petrem Nazarovem: 

JIHOZÁPAD USA – NÁRODNÍ PARKY 
5. ročník únor 

DOODPADU (SPOLEČNOST ČEVAK) – 

environmentální program 
2. - 5. ročník únor, březen 

HASÍK – POŽÁRNÍ PREVENCE 2. ročník březen 

BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PŘEŠTICE se 

spisovatelkou Danou Šimkovou: „ČESKÁ NEJ“ 
5. ročník březen 

MOJE CESTA NA SVĚT PLUS - BESEDA 5. ročník březen 

HUDEBNÍ POŘAD RADIMA ZENKLA 1., 3., 4. a 5. ročník březen 

VELIKONOCE V DOMĚ HISTORIE 2. – 3. ročník březen 

TONDA OBAL NA CESTÁCH, ekologický 

vzdělávací program 
1. - 5. ročník květen 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – DĚTI BEZPEČNĚ 

V SILNIČNÍM PROVOZU, preventivní program 
1. ročník květen 

EXKURZE DO ZOO PLZEŇ 1. ročník květen 

ŠKOLNÍ VÝLETY 1. – 5. ročník květen, červen 

VÝCHOVNÝ KONCERT V ZUŠ PŘEŠTICE 1. - 3. ročník červen 

PRÁCE V KERAMICKÉ DÍLNĚ ZUŠ PŘEŠTICE 2. ročník červen 

VLASTIVĚDNÁ EXKURZE KLATOVY 5. ročník červen 

DEN S LESY ČR, Luh u Týniště 3. a 4. ročník červen 

 

AKCE PRO ŠKOLY 

 

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ V 1. ROČNÍKU březen, duben 

ŠTAFETOVÝ POHÁR květen 

ATLETICKÝ TROJBOJ květen 

 

AKCE PRO VEŘEJNOST 

 

DEN PRO RODINU aneb KŘÍŽEM KRÁŽEM PŘEŠTICEMI říjen 

Vernisáž výstavy ŠKOLA V PROMĚNÁCH ČASU, Dům historie Pešticka říjen 

VÁNOČNÍ KONCERT  „POJĎTE, CHLAPCI, K NÁM“– SKALÁČEK, 

PŘEŠTICKÉ FLÉTNIČKY 
prosinec 

VÁNOČNÍ JARMARK prosinec 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED S ČESKÝM ROZHLASEM – Přeštické 

flétničky 
prosinec 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ V DPS PŘEŠTICE – SKALÁČEK, PŘEŠTICKÉ 

FLÉTNIČKY 
prosinec 
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SETKÁNÍ S RODIČI V MŠ „PŘED ZÁPISEM“ leden 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU duben 

PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ZE ZKOUŠEK CAMBRIDGE, úroveň 

STARTERS  
duben 

VYSTOUPENÍ HUDEBNÍHO SBORU SKALÁČEK NA AKADEMII TJ 

SOKOL PŘEŠTICE 
duben 

HASTRMAN A DETEKTIVOVÉ, představení dramatického kroužku duben 

KONCERT „KLUCI, KLUCI S HOLKAMA? - SKALÁČEK, PŘEŠTICKÉ 

FLÉTNIČKY 
květen 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY červen 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE červen 

 

 

 
 

V rámci 10. ročníku Juniorfestu, který probíhal ve dnech 4. – 11. 11. 2017,  reprezentovali žáci 

1. stupně město Přeštice i školu v soutěži „Pevnost Týn“
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15.2.   AKCE PRO ŽÁKY 2. stupeň  
 

VĚDOMOSTNÍ A DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE: 

 

 

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

březen – krajské kolo 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE prosinec – školní kolo, únor – 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 – Zenkl Radim 6. – 9. ročník březen 

JUNIORFEST – KKC PŘEŠTICE 6., 7. ročník listopad 

DIVADLO ALFA  6. ročník  březen 

DIVADLO ALFA 9. ročník květen 

FENOMÉN KAREL ČAPEK, DIVADELNÍ PŘESTAVENÍ, 

KKC PŘEŠTICE 
9. ročník únor 
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EXKURZE: 

 

ZOO PRAHA 8. ročník říjen 

NÁPRSTKOVO MUZEUM A VYŠEHRAD 9. ročník říjen 

TECHMÁNIE, PLANETÁRIUM PLZEŇ 6. ročník  říjen 

PRAŽSKÝ HRAD  7. ročník květen 

VÁNOČNÍ PRAHA, MUZEUM KARLOVA MOSTU 7. ročník prosinec 

TEREZÍN, LIDICE 9. ročník  květen 

ČERNOTÍN – LIKVIDACE ODPADŮ 9. ročník květen 

EXKURZE PIVOVAR 9. ročník červen 

ŠVÝCARSKO, NĚMECKO – POZNÁVACÍ ZÁJEZD zájemci červen 

DOLOMITY – 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 

PŘEDNÁŠKA O DOSPÍVÁNÍ  6. ročník prosinec 

DROGY Z POHLEDU CHEMIKA, Mudr. Šuta 8. a 9.  ročník květen 

PŘEDNÁŠKY O PLÁNOVANÉM RODIČOVSTVÍ 

A ANTIKONCEPCI 
9. ročník prosinec 

PROJEKT FÁBER  6., 7., 8., 9. ročník leden 

V ČASE PROMĚN, NA STARTU MUŽNOSTI 6. ročník duben 

PROJEKTOVÝ DEN - DĚJEPIS 9. ročník duben 

DŮM HISTORIE PŘEŠTICKA – „DEN ŘEMESEL“ 8. 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 

„RUČIČKY KRAJE“ 9. ročník červen 

WORKSHOP – DENÍK ANNY FRANKOVÉ 9. ročník březen 

WORKSHOP VÝTVARNÝ PLASY zájemci duben 

 

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 

RECITÁL MATĚJ RAK září 
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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 

 

 
 

Nedílnou součástí jazykové výuky jsou i poznávací zájezdy – Švýcarsko 2018 

 

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 na akci „Pasování 

na čtenáře“ pro 1. ročník. Tato akce je organizována i ve spolupráci s Městem Přeštice. 

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. Také spolupráce s Diakonií Merklín a vzájemná účast na jednotlivých akcích obou 

zařízení přispívá k prohlubování vzájemné spolupráce. 

 

Projekt „Ovoce do škol“ byl ve školním roce 2017/2018 rozšířen i na 2. stupeň, kde se zapojilo 

354 žáci. Kromě tohoto projektu je škola zapojena v rámci 1. stupně do projektu „Mléko do škol“.    

Ve školním roce 2017/2018 se také prohloubila spolupráce s jazykovou školou Eufrat. Základní 

škola Josefa Hlávky Přeštice získala certifikát jazykového střediska Cambridge. 
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16.   Úspěchy našich žáků ve školním roce 2017/2018 

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 (tenér) 

Matematická soutěž 

Pythagoriáda 

- okresní kolo 

 3. místo  Barbora Lukášová (V.C)  E.Veselá 

Mladý záchranář 

- krajské kolo 
 8. místo 

 družstvo (D.Šimice a N.Pechanová - V.D, 

A.Hohlbergerová a K.Duchek - V.A) 
 O. Vizingrová 

Atletický trojboj 

- okresní kolo 

 1. místo  družstvo starších A 

 M. Fornouzová 
 4. místo  družstvo starších B 

 4. místo  družstvo mladších C 

 5. místo  družstvo mladších B 

Štafetový pohár 

- krajské kolo 

 4. místo  družstvo Přeštice A  N. Květoňová 

 R. Mašát 

 Č. Smetana 
 14. místo  družstvo Přeštice B 

Dopravní soutěž 

- krajské kolo 
 3. místo 

 družstvo cyklistů z 5.B (V.Kabát, T.Tykvart, 

E.Kořánová, M.Skálová) 
 O. Vizingrová 

Dopravní soutěž 

- okresní kolo 

 1. místo 

 s postupem 

Matematický klokan 

(Cvrček) 

- okresní kolo 

 5. místo  Šimon Tykvart (3.B) 
 P. Čapková 

 6.-10. 

místo 

 Daniel Tolar (3.B) 

 Anna Bryndová (2.A)  N. Květoňová 

Vybíjená 

- okresní kolo 
 1. místo  družstvo děvčat (4. a 5.r.)  M. Fornouzová 

Štafetový pohár 

- okresní kolo 

 1. místo  štafeta A  N. Květoňová 

 R. Mašát 

 Č. Smetana 
 2. místo  štafeta B 

Mc Donald´s Cup 

(fotbal) 

okrskové kolo 

 2. místo  kategorie A 

 L. Friebel 

 2. místo  kategorie B 

Mc Donald´s Cup 

(fotbal) 

- okresní kolo 

 2. místo  kategorie A 

 2. místo  kategorie B 

Karlovarský skřivánek 

- krajské kolo 

 3. místo  

 s postupem 
 Štěpánka Doubková (5.A)  R. Mašát 

 N. Květoňová 
 4.-5. místo  Anna Hohlbergerová (5.A) 

Recitační soutěž 

 - okresní kolo 

 čestné 

uznání 
 Václav Strejc (4.B)  L. Friebel 

 čestné 

uznání 
 Petra Kováříková (5.C)  E. Veselá 

POHÁR ZŠ VE 

FLORBALU  

ČEPS cup 2017/2018  

 2. místo  družstvo chlapců  L. Friebel 

 3. místo  družstvo dívek  R. Mašát 

 

 

https://www.zsprestice.cz/index.php?id=17-18/florbal4
https://www.zsprestice.cz/index.php?id=17-18/florbal4
https://www.zsprestice.cz/index.php?id=17-18/florbal4
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16. 2.   2. stupeň ZŠ 
 

soutěž 
umístění soutěžící trenér(učitel) 

Minikopaná 

- okresní přebor 
 2. místo  starší žáci (IV)   

Pohár rozhlasu 

- krajské kolo 

 1. místo  mladší žáci (III)  M. Kindl 

 2. místo  starší žačky (IV)  P. Fornouz 

Pohár rozhlasu 

- okresní kolo 

 2. místo  starší žáci (IV)  A. Hajžman 

 1. místo  starší žačky (IV)   

 1. místo   mladší žáci (III)   

 3. místo   mladší žačky (III)   

Dopravní soutěž 

- okresní kolo 
 6. místo 

 družstvo cyklistů z 8.C (M.Mašek, 

A.Trachta, N.Holcová, M.Kokošková) 
 A. Hajžman 

Odbíjená 

- okresní kolo (IV) 

 3. místo  družstvo děvčat  P. Fornouz 

 2. místo  družstvo chlapců   

Biologická olympiáda 

- okresní kolo (C) 

 3. místo 

 s 

postupem 

 Hedvika Pelíšková (8.C) 

 L. Křížová 

Biologická olympiáda 

- okresní kolo (D) 

 5. místo  Klára Dvořáková (7.A) 

 8. místo  Eliška Levorová (7.A) 

Fyzikální olympiáda 

- okresní kolo (E) 

 2. místo  Michal Duchek (9.C)  J. Dobranský 

 5. místo  Filip Janota (9.A)  D. Bošková 

 6. místo  Barbora Šteinerová (9.E) 

 J. Dobranský  7. místo  Markéta Peclová (9.E) 

 8. místo  David Stuchl (9.C) 

Fyzikální olympiáda 

- Archimediáda (G) 
 4. místo  Nikola Dupalová (7.B)  D. Bošková 

Karlovarský skřivánek 

- krajské kolo 

 2. místo 

 s 

postupem 

 Karolína Mourková  A. Karpíšková 

Matematický klokan 

- (KADET) 

 7-9. místo  Lucie Langová (9.B)  M. Malík 

 10. místo  Barbora Šteinerová (9.E)  D. Bošková 

Basketbal 

- okresní kolo (IV) 

 1. místo  družstvo chlapců   

 1. místo  družstvo děvčat   

Basketbal 

- okresní kolo (III) 

 1. místo  družstvo chlapců  M. Kindl 

 2. místo  družstvo děvčat  P. Fornouz 

Basketbal 

- krajské kolo (IV) 
 4. místo  družstvo chlapců  A. Hajžman 

Chemická olympiáda 

- okresní kolo 

 4. místo  Vanda Krsová (9.C)  M. Majerová 

 5. místo  Martina Cvačková (9.B) 
 M. Kučerová 

 V. Kašpar 

Recitační soutěž 

- okresní kolo (III) 

 1. místo 

 s 

postupem 

 Vojtěch Moulis (6.A)  L. Dobranská 

 1. místo  Filip Hajšman (6.D)  V. Straková 

Recitační soutěž 

- okresní kolo (IV) 
 1. místo  Veronika Veselá (8.E)  V. Šafratová 

Zeměpisná olympiáda 

- okresní kolo (A) 

 2. místo  Jakub Cízler (6.D)  J. Rajčok 

 4. místo  Vojtěch Moulis (6.A)  K. Charvát 

Zeměpisná olympiáda 

- okresní kolo (B) 

 2. místo  Eliška Vozárová (7.D)  J. Rajčok 

 5. místo  Matěj Štěpánek (7.C)  M. Malík 
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Zeměpisná olympiáda 

- okresní kolo  (C) 

 6. místo  Tereza Cibulková (9.B) 
 J. Rajčok 

 10. místo  Lucie Langová (9.B) 

Soutěž v anglickém 

jazyce -  

okresní kolo (I.A) 

 1. místo  Filip Hajšman (6.D)  J. Brunnerová 

Soutěž v anglickém 

jazyce -  

okresní kolo (II.A) 

 5. místo  Josef Kostkuba (8.B)  O. Volfová 

Karlovarský skřivánek 

- krajské kolo 

 2. místo 

 s 

postupem 

 Karolína Mourková (9.C)  A. Karpíšková 

Matematická olympiáda 

- okr. kolo 

 1. místo  Filip Janota (9.A)  D. Bošková 

 8. místo  David Stuchl (9.C)  V. Kašpar 

Olympiáda v českém 

jazyce 

- okr. kolo (I) 

 4. místo  Tereza Cibulková (9.B)  E. Frančeová 

 6. místo  Elena Brožová (9.C)  H. Matějovská 

Soutěž v německém 

jazyce 

- okr. kolo (II.A) 

1. místo 

 s 

postupem 

 Markéta Peclová (9.E) 
 L. Křížová 

 M. Trhlíková 

 6. místo    Vanda Krsová (9.C)  L. Křížová 

 9. místo  Valeria Hajšmanová (9.B)  M. Trhlíková 

Soutěž v německém 

jazyce 

- okr. kolo (I.A) 

 2. místo   Adéla Krsová (7.D) 

 J. Mračková  
 10. místo   Matěj Štěpánek (7.C) 

Dějepisná olympiáda 

- okresní kolo 

 3. místo  Filip Janota (9.A)  A. Zavadilová 

 4. místo  Jindřich Homr (9.B) 
 M. Hrubá 

 7. místo  Tereza Cibulková (9.B) 

PŘÍRODOVĚDNÝ 

KLOKAN  

- (KADET)   

 3. místo  Filip Janota (9.A) 
 J. Rajčok 

 5. místo  Martin Hrdonka (9.B) 

 9. místo  Marek Hohlberger (8.D)  L. Křížová 

 12. místo  Lucie Langová (9.B)  J. Rajčok 

Házená 

- krajské kolo 
 2. místo  družstvo starších děvčat   P. Fornouz 

Florbal 

- okresní kolo 

 2. místo  družstvo straších děvčat  
 P. Fornouz 

 2. místo  družstvo mladších děvčat  

Přespolní běh 

- krajské kolo 

 2. místo  družstvo chlapců (III) 

 I. Malátová 

 3. místo  družstvo děvčat (III) 

 2. místo  družstvo děvčat (IV) 

 2. místo  Michal Pergler (III) 

 2. místo  Vanda Krsová (IV) 

Přespolní běh 

- okresní kolo 

 1. místo  družstvo děvčat (III) 

 I. Malátová 

 1. místo  družstvo chlapců (III) 

 2. místo  družstvo děvčat (IV) 

 1. místo  Kateřina Třísková (III) 

 3. místo  Tereza Burlová (III) 

 1. místo  Michal Pergler (III) 

 1. místo  Vanda Krsová (IV) 

 2. místo  Kateřina Burianová (IV) 

Atletický čtyřboj 

- republikové finále 

(Kolín) 

 4. místo 

 družstvo děvčat  

 (K.Burianová, K.Slouková,  

V.Krsová, B.Šteinerová, K.Třísková) 

 P. Fornouz 
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Atletický čtyřboj 

- krajské finále 

 1. místo  družstvo děvčat 

 5. místo 

(IV) 
 družstvo chlapců 

 A. Hajžman 

 1. místo  Jan Pergler 

Atletický čtyřboj 

- okresní kolo 

 1. místo 

(IV) 
 družstvo děvčat   P. Fornouz 

 

 

 

 

 

16.3.   Školní atletický klub 

Trenér: Čeněk Smetana 

Mistrovství ČR  - dráha 

3. místo Jan Pergler 1500 př. 

5. místo Jan Pergler 3000 m  

 

 

Mistrovství ČR - hala   

2. místo Jan Pergler 1500 m 

 

 

Mistrovství ČR - přespolní běh  

2. místo Michal Pergler 

 

 

Mistrovství Plzeňského kraje – hala  

1. místo  Jan Pergler  1500m 

1. místo  Lenka Poslední 800 m 

2. místo  Michal Pergler 800 m 

3. místo  Michal Pergler 150 m 

4. místo   Ondřej Havíř   150 m 

5. místo Pavel Vacek  150 m 

5. místo  Burlová Tereza 800 m 

1. místo    Vojtěch Slouka   60m 

1. místo Michal Kydlíček dálka 

     hod plným míčem 

1. místo Jan Sikyta  hod plným míčem 

2. místo  Adam Král  60 m překážky 

3. místo  Pavel Beneš  hod plným míčem 

4. místo  Jolana Kroupová 600 m 

5. místo Vojtěch Slouka 60 m 
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Mistrovství Plzeňského kraje - dráha 

1. místo  Michal Pergler  150 m 

1. místo    Michal Pergler  800 m 

3. místo  Tereza Burlová  800 m                    

4. místo   Lenka Poslední  800 m 

5. místo  Michal Pergler  míček 

1. místo    Daniel Volopich  dálka                            

3. místo  Daniel Volopich  60 m , 150 m 

3. místo  Vanessa Volopichová  60 m , 150 m , dálka 

 

 

Mistrovství Plzeňského kraje - přespolní běh 

1. místo    Michal Pergler 

4. místo  Tereza Burlová 

5. místo   Lenka Poslední 

 

 

Mistrovství města Plzeň - přespolní běh 

1. místo    Vanesa Kreuzmanová 

1. místo    Michal Pergler 

3. místo  Tereza Burlová 

4. místo  Jolana Kroupová 

4. místo  Lenka Poslední 

5. místo    Alex Mačejovský 

5. místo   Vojtěch Slouka  

 

 

Mistrovství Plzeňského kraje - víceboj    

1. místo    Michal Pergler 
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Součástí rozloučení s 9. ročníkem je i odměňování nejlepších žáků a udělování Školního poháru za 

sportovní reprezentaci  

 

 

V Přešticích 13. září 2018 

                 Mgr. Petr Fornouz 

                     ředitel školy  


