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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 * 

95/90,72 69/65,485 
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav; včetně AP a vychovatelek školní družiny  

Ve školním roce nastoupili do pedagogického sboru 3 AP a 1 nový pedagog na 1. stupni. 

  

2.2.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 

Z celkového počtu pedagogických pracovníků splňuje 98,55 %  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 

4. 4. 2019 

Počet dětí, které 

nastoupí k 1. 9. 2019 

Počet tříd 

 

90 73 3 

 

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. 2019) 
 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

975 568 394 13 0 

Počet žáků, kteří konali opravné zkoušky:8, z toho 4 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 121 

Žáci, kteří přešli do SŠ 120   

Z toho 4 žáci z 5. ročníku   na osmileté gymnázium 

 3 žáci z 8. ročníku   na střední školu 

 113 žáci z 9. ročníku 34žáků na učební obory ukončené výučním listem  

87 žáků na maturitní obory, z toho: 

- Gymnázia 14 žáků (z toho 4 z 5. ročníku)  

- Obchodní akademie 11 žáků 

- Střední zdravotnické školy 7 žáků 

- Střední průmyslové školy 29 žáků 

- SOŠ 35 žáků 

- Střední zemědělská škola 2 žáků 

- SOU 18 žáků 

- Umělecké školy a konzervatoře 2 žáci 

- Školy speciální 1 žák 

(počty včetně vycházejících žáků z 8. ročníku) 

 

4.3. Výsledky vzdělávání žáků 
Zjišťování výsledků vzdělávání je ve škole věnována patřičná pozornost. Do procesu jsou 

zapojeny všichni učitelé prostřednictvím činnosti jednotlivých předmětových komisí a 

metodického sdružení na 1. stupni. 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 srovnávací 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. Ve školním roce 2018/2019 dosáhli naši žáci velké úspěšnosti při 

přijímacích zkouškách. 

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

dobrých vzdělávacích výsledků. Po předchozím velkém zájmu byly pro zájemce z řad žáků 

opětovně organizovány a rozšířeny kroužky přípravy na přijímací zkoušky z matematiky a 

českého jazyka.  

 

Mezi hlavní cíle Metodického sdružení 1. stupně Základní školy Josefa Hlávky Přeštice je 

zlepšování výsledků ve všech kompetencích. Metodické sdružení pracovalo a plnilo úkoly 

výchovně vzdělávacího charakteru dle plánu pro tento školní rok. Porady probíhaly podle potřeby 
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(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. Lenky Vodičkové a ostatních vyučujících 1. stupně. Na 2. stupni tato činnost, 

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

 
 

 
 

Výuka s ozoboty se setkala s velkým ohlasem 

 

 

4.4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy  
 

gymnázia 14, z toho 4 z 5. ročníku 

obchodní akademie 11 

střední zemědělské školy 2 

střední zdravotnické školy 7 

střední průmyslové školy 29, z toho 7 žáci na nematuritní obory 

SOŠ   35, z toho 12 žáků na nematuritní obory, z toho 

2 z 8. ročníku 

SOU s maturitou 18, z toho 4 maturitní obor a 1 z 8. ročníku 

konzervatoř, umělecko-průmyslové školy 2 
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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 metodičky prevence, která 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, konzultace 

s jednotlivými žáky a v případě problému v kolektivu pracuje s celým kolektivem. Při řešení 

hlubších problémů 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. Letošní 

celoškolní preventivní akcí pro 2. stupeň byla akce Revolution train zaměřená proti drogám. Akce 

se setkala s velkým ohlasem. Navazující preventivní akce bude ve školním roce 2019/2020.  

   

 

 
 

Velký význam měla protidrogová preventivní akce Revolution train 

 

 

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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V rámci Juniorfestu se žáci účastnili naučně dovednostní soutěže Pevnost Týn v Horšovském Týnu 

 

  

Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2018/2019 

 

Celá škola se účastnila Dne s IZS 28. 5. 2019, jehož součástí bylo okresní kolo soutěže 

 pro 1. stupeň – Malý záchranář. 

 

1. ročník 

  „Veselé zoubky“ 
preventivní program na podporu dentální hygieny 

 

 „Policejní pohádky“ 

preventivní program Policie ČR  

 

2. ročník 

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

ochrany 

 

 „Policejní pohádky“ 

preventivní program Policie ČR  

 

 „Zdravé zuby“ 
preventivní program na podporu dentální hygieny 

 

 „Zdravá pětka“ 
preventivní program na podporu zdravého stravování 
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3. ročník 

  „Moje cesta na svět“  

prevence sexuálního rizikového chování 

 

 „My bez úrazů“  

program zaměřený na prevenci úrazů u dětí 

 

4. ročník 

 „Zdravá pětka“ 
preventivní program na podporu zdravého stravování 

 

 „Šikana a mezilidské vztahy“ 
program zaměřený na šikanu a její rysy, průběh, způsoby, obranu proti šikaně, prevenci 

šikany 

 

 „Dětské dopravní hřiště Blovice“  
prevence bezpečného pohybu v silničním provozu (chodci, cyklisté) 

 

5. ročník 

 „Abeceda peněz“  
program zaměřený na finanční gramotnost (edukační část + návštěva pobočky České  

spořitelny a.s.) 

 

 „Zdravý životní styl“  
program zahrnuje více témat ke zdravému životnímu stylu: alkohol, kouření,závislost na 

PC, drogy, výživa, obezita 

 

 „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. 

 

 „Dětské dopravní hřiště Blovice“  
prevence bezpečného pohybu v silničním provozu (chodci, cyklisté) 

 

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

 

 

Environmentální programy uskutečněné ve školním roce 2018/2019 

 

3. – 5. ročník 

 Exkurze do ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD, Přeštice 

 

5. ročník 

 

 UKLIĎME ČESKO – úklid v okolí budovy školy 
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6. ročník  

 Adaptační kurzy 

Jednodenní program pro každou třídu v ročníku s cílem rychlého nastavení 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. 

 

 Bolest jménem šikana  
Preventivní program věnovaný problematice mezilidských vztahů ve třídách se zaměřením 

na vzájemnou podporu a respekt. Realizuje Ing. Jiří Šrom, ACET z.s. 

 

 Projekt Hasík  
Preventivní program Hasičského záchranného sboru Plzeň se zaměřením na prevenci 

požárů, ale také na správné chování v případě dalších nebezpečných situací. 

 

7. ročník  

 Skrytá 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. 

 

 Preventivní program proti kouření 

Preventivní akce zaměřená na informování žáků v oblasti tabakismu s důrazem na lidské 

zdraví a problematiku závislosti. Realizovaly MUDr. Lenka Luhanová a Veronika 

Skoblíková, DiS. ze Státního zdravotního ústavu Praha. 

 

 Revolution train – protidrogový vlak 

Návštěva multimediální vlakové soupravy, kde žáci projdou příběhem drogové závislosti 

od začátku do konce. Realizuje Nadační fond Nové Česko. 

 

8. ročník 

 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. 

 

 Prevence závislostí 

Seminář zaměřený na téma závislostí, a to jak látkových tak i dalších. Žáci získali přesnější 

představu o tom, co všechno může být závislost, jak jí předejít, jak ji rozpoznat a jak ji lze 

řešit. Realizuje Ing. Jiří Šrom, ACET z. s. 

 

 Párty se zdravou pětkou 

Praktický workshop zaměřený na správnou výživu s praktickou možností uvařit si zdravý 

pokrm. Realizuje Nadační fond Albert 
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 Revolution train – protidrogový vlak 

Návštěva multimediální vlakové soupravy, kde žáci projdou příběhem drogové závislosti 

od začátku do konce. Realizuje Nadační fond Nové Česko. 

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. 

 

 AIDS, sex a vztahy 
Hlavním cílem semináře je informovat posluchače o základních pojmech – HIV, AIDS, o 

způsobech přenosu HIV, způsobech prevence, účinné ochraně a zodpovědnosti za svou 

sexualitu a sexualitu svého partnera. Realizuje Ing. Jiří Šrom,  ACET z. s. 

 

 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) 

 

 Revolution train – protidrogový vlak 

Návštěva multimediální vlakové soupravy, kde žáci projdou příběhem drogové závislosti 

od začátku do konce. Realizuje Nadační fond Nové Česko. 

 

 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 

s cílem snazší adaptace na začátku nového školního roku. Celou akci realizují učitelé OV a 

TU devátého ročníku.  
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V rámci Dne s IZS 28. 5. 2019 byla možnost si prakticky vyzkoušet hašení požáru  

 

 

Celá škola se aktivně zapojila do akce „Ukliďme Česko“ 
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorská činnost 

Počet vzdělávacích akcí 173 , z toho 1. st. – 30 

Pravidelná celoroční školení 8 

Celkový počet účastníků 60 

Vzdělávací instituce - Národní institut pro další vzdělávání, ZČU 

Plzeň, Krajské centrum vzdělávání a 

Jazyková škola Plzeň, AV Media, Oxford, 

PPPP, NÚV , jazyková škola Eufrat 

 

Kromě jednorázových a krátkodobých výše uvedených akcí: 

- všichni učitelé se vzdělávají individuálně samostudiem. 

- škola dokončila a vyhodnotila účast v projektu KIPR pod záštitou NÚV 

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

- 8 vyučujících je lektory přípravného centra Cambridge 

- jedna učitelka je lektorkou AV Media. 

 

V rámci mezinárodního kontaktního semináře eTwinningu s názvem Learning and Respecting 

Intercultural Values v arménském Aghveranu propagovala p. Mgr. L. Petrášová náš společný 

mezinárodní projekt s německou a arménskou stranou.  

Učitelé se také účastnili letních vzdělávacích škol zaměřených na jazykové kompetence. 

V rámci dalšího vzdělávání se rozšířila spolupráce s MAS Aktivios v oblasti regionu.   

  

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Základní škola Josefa Hlávky se velice aktivně a 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.  

Každoročně ve spolupráci s kulturním a komunitním centrem pořádá oblíbenou akci pro 

veřejnost s názvem Křížem krážem Přešticemi, kde se škola prezentuje široké veřejnosti trošku 

z jiné stránky. Veřejnosti je umožněn přístup do prostor, které jsou jinak uzavřeny, jsou 

prezentovány novinky, které byly realizovány během roku. Jedná se především o nově 

vybavené specializované učebny, nejmodernější pomůcky získané v rámci různých projektů, 

nové prostory.  
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Vánoční koncert Skaláčku a Přeštických flétniček s názvem Světové vánoce slavil velký úspěch 

 

 

 

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. Exkurze jsou dělány celoročníkově. 

Ve školním roce 2018/2019 se také prohloubila spolupráce s Domem historie Přešticka. 

Tematické výstavy jsou nedílnou součástí regionální výuky. Interaktivní programy pořádané 

DHP k tradičním svátkům jsou velice oblíbené. 

Spolupráce se zřizovatele není jen v rámci materiální a finanční podpory, ale i v rámci rozvoje 

vztahů s partnerským městem Nittenau. Společně se žáky ze školy v Nittenau se členové 

turistického kroužku účastnili společné akce cyklovýletu Nittenau – Přeštice. 

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. Zapojením do dotačního 

programu Šablony II bude možno nabídnout exkurze a poznávací výlety ještě širšímu spektru 

žáků. 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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V rámci výuky Vlastivědy poznávají každoročně žáci 5. ročníku naše hlavní město Prahu 

 

 

 
 

Návštěva planetária v Praze patří mezi oblíbené zpestření výuky  
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Základní škola Josefa Hlávky Přeštice nabízí žákům 8. ročníku vodácký kurz a také 

výběrový kurz lyžování v Rakousku. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vodáckém kurzu Otava 2019 panovaly ideální podmínky  

 

 

Vítězové okresního kola Štafetového poháru a postupující do krajského kola
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a 

dalších kontrol 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla prováděna inspekční činnost ČŠI.   

 

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.  

 

 

 
 

 

V lyžařské oblasti Zell am See a na Kaprunu si účastníci lyžařského zájezdu užili ideální zimní 

podmínky  
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9. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 

9.1.  Příjmy (kalendářní rok 2018) 
 

 Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 43530  43530 

dotace na provozní výdaje od zřizovatele 8100  8100 

poplatky od rodičů – školné 407  407 

poplatky za stravování  3389  3389 

příjmy z doplňkové činnosti  442 442 

ostatní příjmy-Hlávkova nadace, čerpání fondů 768  768 

další příjmy 58  58 

výnosy z transferů (Podpora  rozvoje výuky 

PV, Modernizace IT, Nově k porozumění c.j.) 
1000 

 
1000 

Celkem 57252 442 57694 

 

 

 Výdaje (kalendářní rok 2018) 

 Hlavní činnost   Doplňková 

činnost 

CELKEM 

Investiční 174  174 

Neinvestiční            57063 251 57314 

z toho:    

přímé náklady    

    na platy pracovníků 33210 46 33256 

    ostatní osobní náklady 282 94 376 

    zákonné odvody + FKSP 11963 16 11979 

    náklady na DVPP 58  58 

    náklady na učební pomůcky 1110  1110 

    přímé ONIV(cestovné, úraz. poj. OOPP) 503  503 

    OON ( Hlávkova  nadace, ost.dary) 68  68 

provozní náklady    

spotřeba materiálu  5022 95 5117 

Energie 1223  1223 

opravy a údržba 1373  1373 

ostatní služby 1600  1600 

Jiné ostatní náklady 651  651 
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10.   Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Dlouholetá, více jak deset let trvající aktivní spolupráce se základní školou ve slovinském Kršku, 

měla pro zapojené žáky vyvrcholení. Ve školním  roce  2018/2019 se uskutečnil výměnný pobyt 

našich žáků v Kršku s názvem "The Flying Letters 2", který navázal na úspěšnou spolupráci na 

dálku z předchozího školního roku. Výměnného pobytu se zúčastnilo 40 žáků 7. a 8. ročníku pod 

vedením Mgr. Ing. Olgy Volfové Naxerové a Mgr. Lenky Petrášové. V příštím školním roce se 

počítá s realizací výměnného pobytu slovinských žáků u nás v Přešticích. 

 

 

Společný program žáků naší školy se žáky ze slovinského Krška ve škole v Kršku 

 

Dalším připravovaným mezinárodním projektem v rámci eTwinningu je projekt Musical Bridge 

between WEST and EAST, který je zaměřen na poznávání hudební kultury a současné hudební 

scény Německa, České republiky a Arménie. Projekt je trojjazyčný (němčina, ruština, angličtina) a 

umožní žákům vyzkoušet si své jazykové dovednosti a znalosti. Vedoucím projektu je  Mgr. L. 

Petrášová. Ve školním roce 2018/2019 se opětovně konal výukově poznávací zájezd do Anglie. 

Všichni účastníci byli s náplní zájezdu velice spokojeni. 
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11.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2018/2019 byly v rámci IROPu ve spolupráci s MAS Aktivios (Místní akční 

skupina) realizovány nebo dokončeny dva projekty. 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 byl úspěšně dokončen a získány finanční 

prostředky. Také  projekt  výstavby 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 988 061,- Kč byl 

realizován, výše dotace činila 938 657,- Kč. Venkovní přírodovědná učebna rozšíří možnosti 

výuky v přirozeném prostředí a nabídne také zázemí pro pořádání kulturních a společenských 

akcí.  Dalším realizovaným projektem financovaných z různých zdrojů je projekt „Bezpečnější 

sportování“, který byl zaměřen na kompletní rekonstrukci podlahy ve velké tělocvičně. Finanční 

zdroje byly získány od Plzeňského kraje ve výši 500 000,- Kč, Města Přeštice ve výši 491.800 Kč 

a z vlastních zdrojů z rezervního fondu ve výši 792.000,- Kč. Tělocvična byla také kompletně 

vymalována a vyměněny ochranné sítě na oknech. Celková rekonstrukce podlahy výrazně zlepší 

podmínky nejenom pro školní tělovýchovu, ale i pro širokou veřejnost, která prostory využívá. 

Projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012017 „Vzdělávání nás baví“ byl zahájen v březnu 

2019 a podpořen částkou ve výši 1.801.554,- Kč. Projekt je realizován v rámci výzvy Šablony II a 

doba trvání je do března 2021.  

 

 
 

Podlaha tělocvičny před finální pokládkou PUR podlahy 
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Nový povrch velké tělocvičny, na kterém se finančně podílel Plzeňský kraj, město Přeštice  

a Základní škola Josefa Hlávky Přeštice 

 

 

 
 

Venkovní přírodovědná učebna „Ve spojení s přírodou“ reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_75/0008248 v prostoru atria Základní školy Josefa Hlávky Přeštice 
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12.  Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Základní škola Josefa Hlávky dlouhodobě velice dobře spolupracuje především se svým 

zřizovatelem, kterým je Město Přeštice. Další spolupráce na dobré úrovni je s MěÚ Přeštice a 

 jeho jednotlivými odbory, především s  OŠKPP. Pro školu jsou významnými partnery Školská 

rada a Rada rodičů při ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, kde jsou zastoupeni zástupci rodičů. 

Spolupráce se Základní uměleckou školou není jen v oblasti kulturních akcí, ale i vzájemné 

výpomoci při poskytování prostor. Mateřské školy, nejenom přeštické, jsou partnery při 

různých akcích. Děti z Mateřské školy Gagarinova pravidelně navštěvují základní školu v rámci 

tělovýchovy. Nadále je úzká spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň, 

především z důvodu nárůstu žáků se SVP, a Střediskem 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. Rozšiřuje se také 

spolupráce se SVČ Slunečnice. Stále větší význam má spolupráce s jazykovou školou Eufrat. 

 

 
 

Branný den pro žáky 8. ročníku na Střelnici v Přešticích 

 

 

Každoroční finanční příspěvek ve výši 80 tis. Kč 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 2018/2019 byly otevřeny pro žáky různé kroužky zaměřené na široké spektrum 

činností. Jednalo se o pěvecký sbor Skaláček, pěvecký sbor Skalka a Přeštické flétničky (hudební 

kroužek), cvičení při hudbě, sportovním lezení, kroužek florbalu na 1. st., cvičení řeči, 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 zavedení kroužku angličtiny v rámci nadstavby dlouhodobého vzdělávání žáků napříč všemi 

ročníky pokračovalo toto vzdělávání i ve školním roce 2018/2019.  

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice je od roku 2018 oficiálním přípravným centrem zkoušek 

Cambridge a přípravy žáků ke zkouškám na úrovních Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Key for 

Schools a B1 Preliminary for Schools zajišťuje tým 8 učitelů přímo v prostorách školy. Tam také 

probíhají každoročně i „ostré“ zkoušky a závěrečné slavnostní předávání certifikátů. Velkým 

oceněním stávající práce je získání prestižního ocenění pro nejlepší přípravné centrum Cambridge 

v kategorii „Newcomer“, neboli „Nováček“ roku a to v silné mezinárodní konkurenci. Ocenění 

převzala z rukou manažerů Cambridge Assessment English naše škola prostřednictvím O. Volfové 

Naxerové dne 28. 3. 2019 přímo v Cambridge. 

O vysoké úrovni naší práce v této oblasti svědčí také fakt, že naše škola vystoupila 16. 4. 2019 v 

rámci konference Cambridge Day 2019 v Praze, kde jsme měli možnost se podělit o naše 

praktické poznatky a zkušenosti s dalšími učiteli jak z České republiky, tak ze zahraničí. 

Velice nás těší, že tento směr nadstavbového jazykového vzdělávání cestou Cambridge certifikátů 

se ukazuje být tím správným a že velké úsilí všech zúčastněných začíná nést své ovoce. Naši žáci i 

jejich rodiče považují Cambridgeské certifikáty čím dál více za nedílnou součást kvalitního 

jazykového vzdělání, kterou dříve či později jistě využijí. Důkazem této skutečnosti je stále 

rostoucí zájem o členství v přípravných kroužcích, který v současné době již nejsme schopni 

kapacitně pokrýt. Nárůst zájemců z řad šestých ročníků o Pretesting Cambridge, který je nutnou 

podmínkou pro pozdější přijetí žáků do přípravného kroužku A2 Key for Schools, byl letos více 

než stoprocentní. 

Letošní školní rok jsme zakončili velmi slavnostně, své certifikáty Cambridge na všech uvedených 

úrovních si převzalo celkem 41 žáků naší školy. 
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Lektoři kroužků anglického jazyka s oceněním „Newcomer“ 

 Zleva: Lukáš Friebel, Jitka Schlucková, Pavlína Křenová, Martina Fornouzová, Olga Volfová 

Naxerová, Růžena Maxiánová, Jana Mračková, Ivana Laštovková Vacíková (na fotografii chybí) 

 

 

 

 
 

Slavnostní předání certifikátů Cambridge úspěšným žákům dne 24. 6. 2019 
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Školní družina   

 
Ve školním roce 2018/2019 bylo otevřeno 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. Jednotlivé akce jsou organizovány ve spolupráci  

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

Přeštice aj. Podrobný seznam nejvýznamnějších celodružinových akcí za rok 2018/ 2019 je 

uveden níže. 

 

Září 2018  

 

„Duhový chodník“  
- kreslení na asfalt, vyhodnocení nejlepších prací 

„Bezpečná cesta do školy“  
- beseda se strážníky městské policie 

Filmové představení pro děti 
 

 

  

Program školní družiny v environmentálním centru Krsy 
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Prostory nové školní družiny v budově Rebcova 

 

Říjen 2018 

 

Chutě a barvy podzimu 
- soutěže, výrobky z přírodních materiálů 

Poznej své město 

- vědomostní soutěž pro děti s procházkou po městě 

KKC – filmové představení pro děti 

Drakiáda 
- pouštění draků 

Výstava drobného domácího zvířectva přeštických chovatelů  

Namaluj si svého Igráčka  

- výtvarná soutěž v rámci filmového festivalu JUNIORFEST 

Ovoce z naší zahrádky 

- soutěž o nejhezčí jablko s následnou ochutnávkou 

Návštěva místní knihovny 

- Halloween- prohlídka knih 

 

Listopad 2018  

 

Divadlo Dráček- „O malé velrybě“  

- dětské divadelní představení 

JUNIORFEST- „Operace stínový muž“ 
- filmové představení v rámci dětského filmového festivalu 

Listopadové tvoření 
- soutěž o nejdelšího draka z listí 

Podzimní stopovačka 

- plnění úkolů v přírodě po odděleních 
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Prosinec 2018 

 

„Mikulášská nadílka“  
- termín: 5.12. 2018- po odděleních ŠD 

„O popletených čertech“  
- Divadlo Dráček 

„Betlém paní Adrlíkové“  
- celoodpolední vycházka do Příchovic s prohlídkou betlému paní Jiřiny Adrlíkové 

„Vánoční besídka“  
- ochutnávka vánočního cukroví, koledy, nadílka 

„Dárky pro seniory DPS“  
- 1. až 4. oddělení ŠD výroba vánočních dárků pro seniory 

„Coco“  
- dětské filmové představení 

„Můj Betlém“  
- výstava betlemářů Plzeňska 

 

Leden 2019 

 

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

„Novoroční turnaj ve vybíjené“  

„O dvanácti měsíčkách“  
- interaktivní divadlo Řimbaba Plzeň 

„Dětské filmové představení“  

„DoReMi“  
- pěvecká soutěž- třídní kolo 

 

Únor 2019 

 

„Hrnečku vař“  
- divadelní představení pro děti divadla Dráček 

„Maškarní diskotéka pro děti“  

Dětské filmové představení  

„Moje nejoblíbenější zvířátko“  
- výtvarná soutěž KKC a ŠD 

„Papírové království Richarda Vyškovského“  
- výstava v DHP Přeštice 

 

Březen 2019 

 

„Vesmírná galaxie“  
- interaktivní divadelní představení plzeňského souboru Řimbaba 

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

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

Josefa Hlávky Přeštice  

Dětské filmové představení 

„Březen- měsíc knihy“  
- návštěva městské knihovny  
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Duben 2019 

 

„Jarní tvoření“  
- velikonoční vajíčka netradiční technikou 

„Odpoledne s městskou policií“  
- dopravní okruh 

„Velikonoční zajíci“  
- divadelní představení pro děti Divadla Dráček 

„Den Země“  
- exkurze do zařízení environmentální výuky v Krsech na severním Plzeňsku    

 Filmové představení pro děti  
 

Květen 2019 

 

„Odpoledne u hasičů“  
- návštěva zbrojnice profesionálních hasičů 

„Den matek“  
- výroba dárečků pro maminky 

„Návštěva kynologického klubu Přeštice“  
- ukázky výcviku psů  

„Lehkoatletický trojboj“  

„Odpoledne s kouzelníkem“  
- interaktivní zábavná kouzelnická show s kouzelníkem Reno 

„Přehlídka IZS“  
- přehlídka složek Integrovaného záchranného systému  

„Den dětí“  
- oslava svátku dětí ve spolupráci s KKC Přeštice 

 

Červen 2019 

 

„Filmové představení pro děti“  

„Celodružinový turnaj ve vybíjené“  

„Batikování triček“  
- ruční práce po odděleních  

„Odpoledne ve školní družině ZŠ Na Jordáně“  
- návštěva 5. a 6. oddělení školní družiny v ZŠ Na Jordáně, prohlídka tříd a sportovišť 

„Stopovačka- celoodpolední výlet“  

„Odpoledne s modeláři“  
- přehlídka RC modelů a letadel 

„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 2018/2019 se konal zájezd našich žáků do spřátelené školy v Kršku v rámci 

dlouhodobého projektu. V následujícím roce navštíví žáci z Krška naši školu. Vzájemné 

poznávání rozdílných národních zvyklostí je pro obě strany obohacující. Členové turistického 

kroužku se letošní školní rok poprvé účastnili cyklistického poznávacího výletu  

Nittenau – Přeštice, kde se potkali se svými soukmenovci ze školy z partnerského města Nittenau.  

 

 

14.3.  Materiální a technické zabezpečení 
 

Na počátku školního roku 2018/2019 začala být realizována dlouhodobě připravovaná úprava části 

školní družiny v budově Rebcova. Stavebními úpravami v mezipatře byla vybudována dvě 

samostatná oddělení školní družiny. Nově vzniklé třídy se využívají i pro výuku anglického 

jazyka. Datové rozvody v celé budově Rebcova jistě výrazně zvýší možnosti využití moderní 

techniky ve všech třídách prvního stupně. 

V prostorech areálu Na Jordáně byla realizována výstavba venkovní učebny. S podporou 

technického a praktického vzdělávání začala kompletní rekonstrukce druhé cvičné kuchyně. Velmi 

kvalitativním zlepšením je projekt Bezpečnější sportování – rekonstrukce podlahy ve velké 

tělocvičně. Ve školní jídelně byl realizován nový systém evidence obědů, který nahradil téměř 

dvacet let fungující, ale již technicky zastaralý, předchozí systém. Udržovací práce a drobné 

opravy probíhaly v obou budovách a školní jídelně po celý rok. 

Spolupráce se zřizovatelem byla i ve školním roce 2018/2019 na velice dobré úrovni.  
Zřizovatel přispěl mimo rozpočet investičním příspěvkem ve výši 491.800,- Kč na projekt 

Bezpečnější sportování. 

 

Potřebné úpravy a investice v příštích letech: 

 

V areálu 1. stupně v Rebcově ulici: 

- rekonstrukce hřiště – instalace umělého povrchu – prioritní úkol 

- výměna klempířských prvků na budově 

 

V areálu 2. stupně Na Jordáně:  

- řešení klimatických podmínek školy (odvětrání chodeb, rekuperace) 

- rekonstrukce sportovního areálu – povrch atletické dráhy 

- oprava zateplení a fasády budovy 
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Ve školní jídelně: 

- postupná obnova technického vybavení – původní vybavení je za hranicí životnosti 

(pořízeno v roce 2001)  

 

 

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

 

 

 

 
 

 

V Přešticích 18. září 2019       

 

 

                 Mgr. Petr Fornouz 

              ředitel školy  
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15.    Seznam aktivit a prezentace školy na veřejnosti  

15. 1.   AKCE PRO ŽÁKY   - 1. stupeň  
 

ZÁŘÍ  2018 

LOUTKOVÉ DIVADLO paní Kopecké, 1. a 2. roč. 

PŘESPOLNÍ BĚH – okresní kolo, Chlumčany, vybraní žáci 4. a 5. roč. 

VLASTIVĚDNÁ EXKURZE – ZÁMEK LUŽANY, 3. roč. 

ŘÍJEN 2018 

ZÁKLADNÍ KOLO LOGICKÉ OLYMPIÁDY, 3. – 5. roč. 

VLASTIVĚDNÁ EXKURZE DO PRAHY, 5. roč. 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ BLOVICE, 4. a 5. roč. 

Hudební pořad: MUZIKANTSKOU CESTOU KOLEM SVĚTA, 1.- 5. roč. 

Divadlo Alfa: HONZA. HONZA? HONZA!, 1. a 2. roč. 

Nové divadlo Plzeň, Malá scéna: CO TAKHLE SVATBA,  PRINCI?, 3. roč. 

VÝSTAVA KE 100.VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY, 5. roč.  

VLASTIVĚDNÁ EXKURZE –ZÁMEK LUŽANY, 4. roč. 

Dům historie Přešticka – výstava BLÍŽE KE SKÁLE, BLÍŽE, 1. roč. 

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA, ČSCH – Pobřežní ul.Přeštice, 1. roč. 

LISTOPAD 2018 

Dům historie Přešticka – výstava BLÍŽE KE SKÁLE, BLÍŽE, 4. roč. 

FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. tříd 

Program „ŠIKULOVÉ“, vybraní žáci 3. a 4. roč., KKC Přeštice  

JUNIORFEST: Soutěž „Pevnost Týn“, Státní hrad a zámek Horšovský Týn, vybraní žáci 5. roč. 

Filmová představení v rámci JUNIORFESTU, KKC Přeštice: „Můj žirafák“, 1. roč., „Karkulka a sedm 
trpaslíků“, 2. roč., „Čarodějovy hodiny“, 3. roč., „Dvojité trable“, 4. roč., „Wendy“, 5. roč. 

JUNIORFEST: Workshop – „Stop motion: aneb společně vytvořme krátký animovaný film“, KKC 
Přeštice, IV. D a IV. B 

„KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA SLUNEČNÍ SOUSTAVOU“, Techmania Plzeň, 5. roč. 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE, vybraní žáci 2. – 5. roč.,  

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, 5. roč. 

PLAVECKÝ VÝCVIK, plavecký bazén Klatovy, 2. a 3. roč. (listopad – únor) 

ŠKOLNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK, 1. – 5. roč. 

SVÍČKÁRNA – Vánoční tvoření, Plzeň – Litice, 2. roč. 

PROSINEC 2018 

Rozsvícení vánočního stromu v Oplotě, Přeštické flétničky 

Rozsvícení vánočního stromu na přeštickém náměstí, Skaláček 
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Vánoční koncert Skaláčku a Přeštických flétniček „SVĚTOVÉ VÁNOCE“, aula ZŠ Na Jordáně, pro 
žáky i veřejnost 

Divadelní představení: „JAK SE ČERTI ŽENILI“, KKC Přeštice, 1. a 2. roč. 

VÁNOČNÍ JARMARK, ZŠ Na Jordáně 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ – zpívání koled s Českým rozhlasem, Přeštice, Přeštické flétničky 

Vánoční vystoupení v DPS Přeštice, Skaláček 

Divadlo Alfa: „OTESÁNEK“, 4. roč. 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH ZŠ – Skaláček a Přeštické flétničky  

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ  - 1. roč. 

LEDEN 2019 
DIVADLO ALFA: „Tajemný hrad v Karpatech“, 5. roč. 

PŘEHAZOVANÁ – okresní kolo, Nepomuk, vybraní žáci 5. roč. 

ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH – úroveň STARTERS (přihlášení žáci 4. roč.), předtermín 

úrovně MOVERS (přihlášení žáci 5. roč.) 

Divadelní představení POHÁDKY POD ŘÍPEM, KKC Přeštice, 1. a 2. roč. 

SETKÁNÍ S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ – informace o zápisu: MŠ Gagarinova, MŠ Dukelská a MŠ 
z okolních obcí  

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY (úspěšní žáci školního kola), Plzeň 

ÚNOR 2019 

Divadelní představení v anglickém jazyce: „MURDER MYSTERY“, 4. a 5. roč. 

KRAJSKÉ KOLO V PŘEHAZOVANÉ, Klatovy, vybraní žáci 5. roč. 

Krajské kolo celostátní pěvecké soutěže KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK, PLZEŇ 

BŘEZEN 2019 
Beseda s historikem Liborem Markem: POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI, 4. a 5. roč. 

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ PŘEHLÍDKY, Blovice 

BESEDA SE SPISOVATELKOU Petrou Martiškovou + ukázka parkouru, 5. roč. 

Výtvarná soutěž MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘÁTKO, KKC Přeštice, 1. – 5. roč. 

Celostátní kolo pěvecké soutěže KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK, Karlovy Vary 

Slavnostní předávání CERTIFIKÁTŮ CAMBRIDGE, 4. roč. 

Beseda se včelaři, 4. roč.         

SOUTĚŽ MATEMATICKÝ KLOKAN 2019 (okresní kolo), 2. – 5. roč.  

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ PŘED ZÁPISEM V 1.třídách:  MŠ Oplot, MŠ Příchovice, MŠ Dnešice, MŠ 
Dukelská, MŠ Gagarinova 

DUBEN 2019 

Okresní kolo ve VYBÍJENÉ, Stod, dívky a chlapci 4. – 5. roč. 

ZÁPIS do 1. ročníku  

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM HLÁSKOVÁNÍ „SPELLING“, 5. roč. 

Matematická soutěž PYTHAGORIÁDA, 5. roč. 

UKLIĎME ČESKO – úklid v okolí budovy školy, 5. roč. 

Koncert JARNÍ DUETÍČKO – Přeštické flétničky + host Milan Karpíšek,  
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Divadelní představení PYŠNÁ PRINCEZNA, KKC Přeštice, 1. – 3. roč.  

 

VELIKONOCE V DOMĚ HISTORIE - tvoření, 3. a 4. roč. 

ŠTAFETOVÝ POHÁR – okresní kolo, dívky a chlapci 2. – 5. roč.   

OKRESNÍ POHÁR VE VYBÍJENÉ ZŠ (Preventan Cup), dívky 4. a 5. roč., ZŠ Chlumčany  

OKRSKOVÉ KOLO - FOTBAL-Mc Donald´s Cup, chlapci 2. – 5. roč., ZŠ Chlumčany Mezinárodní 
zkoušky CAMBRIDGE z anglického jazyka, úroveň MOVERS, žáci 5. roč. 

Exkurze do ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD, Přeštice, 3. – 5. roč. 

KVĚTEN  2019 

OKRESNÍ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ, 5. roč., DDH Blovice 

 

KRAJSKÉ KOLO DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ, 5. roč., Melchiorova Huť 

ŠTAFETOVÝ POHÁR – krajské kolo, dívky a chlapci 2. – 5. roč., Horšovský Týn 

Školní výlet: MILÍNOV, 3. roč. 

OKRESNÍ POHÁR V ATLETICKÉM TROJBOJI, ZŠ Na Jordáně, žáci 2. – 5. roč. 

EXKURZE DO ZOO PLZEŇ, 1. roč. 

KRAJSKÉ KOLO VE VYBÍJENÉ, Tachov, kategorie otevřená   

           

Koncert pěveckého sboru Skaláček a hudebního souboru Přeštické flétničky – 2 představení, aula 
ZŠ Na Jordáně 

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou, knihovna, 5. roč. 

DEN S IZS + soutěž MALÝ ZÁCHRANÁŘ (oblastní kolo), ZŠ Na Jordáně, 1. – 5. roč. 

Školní výlet: Křivoklát, Koněpruské jeskyně, 4. roč. 

KRAJSKÉ KOLO V ATLETICKÉM TROJBOJI, ZŠ Na Jordáně, vybraní žáci 2. – 5. roč. 

ČERVEN 2019 
INTEGRACE NA HŘIŠTI ANEB DEN PLNÝ SPORTU, fotbalové hřiště Merklín, vybraní žáci 2. a 4. roč. 

VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ PŘEŠTICE, 1. – 3. roč. 

Vystoupení hudebních sborů SKALÁČEK A PŘEŠTICKÉ  FLÉTNIČKY v DPS PŘEŠTICE 

ŠKOLNÍ VÝLET – ŠVIHOV, 1. roč. 

POHÁR HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE VE FLORBALE, PLZEŇ, vybraní žáci 4. a 5. roč. 

EXKURZE V HASIČSKÉ ZBROJNICI, 2. roč. 

SPORTOVNÍ DEN V AREÁLU KČT, 4. roč. 

SPORTOVNÍ DEN V PŘÍCHOVICÍCH, 5. roč. 

NÁVŠTĚVA DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ KNIHOVNY, 1. roč. 

ČTENÁŘSKÁ PŘEHLÍDKA, 2. roč.  

ŠKOLNÍ VÝLET – TOČNÍK, 2. roč. 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE, 1. roč., přeštická radnice 

SBĚR BYLIN  

REPUBLIKOVÉ FINÁLE ATLETICKÉHO TROJBOJE, Turnov, vybraní žáci 5. roč.  
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15.2.   AKCE PRO ŽÁKY 2. stupeň  
 

 

  

ZÁŘÍ 2018   

ADAPTAČNÍ KURZY  6. ročník 

OK Atletický čtyřboj kt. IV – Přeštice   

EXKURZE ZOO PRAHA  8. ročník 

OK přespolní běh – Chlumčany   

KK Atletický čtyřboj kt. IV – Tachov   

ŘÍJEN 2018   

DEN PRO RODINU - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (Na Jordáně) - VÝSTAVY    

HUDEBNÍ POŘAD - Karpíšek - "Hudební atlas světa"  celý 2. stupeň 

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN zájemci 

Exkurze Vyšehrad 9. ročník 

Veletrh řemesel Stod 9. ročník 

Čas proměn a Na prahu mužnosti 6. ročník 

Profiorientace žáků – AULA 9. ročník - zájemci 

LISTOPAD 2018   

OK florbal hoši kt. III - Plzeň   

Program prev. neplánovaných těhotenství a interrupcí - Kultová - přednášky 9. ročník 

OK florbal dívky kt. III - Přeštice   

OK florbal hoši kt. IV - Plzeň   

Juniorfest Přeštice - film Dvojité trable 6. ročník 

Juniorfest Přeštice - film Země ze skla  7. ročník 

OK florbal dívky kt. IV - Přeštice   

Program prev. neplánovaných těhotenství a interrupcí - Kultová -  diskuse 9. ročník 

Bolest jménem šikana - Šrom -  semináře  6. ročník 

OK košíková hoši kt. IV   

Exkurze Západočeské muzeum Plzeň 6. ročník 

OK košíková dívky kt. IV   

Dějepisná olympiáda - školní kolo - AULA   

PROSINEC 2018   

Adventní Praha 7. ročník 

Vánoční koncert Skaláček a Přeštické flétničky - KKC Přeštice   

OK házená chlapci, dívky kt. IV   

Vánoční koncert Skalka  - kaple Skočice Skalka 

KK florbal hoši kt. IV - Plzeň   

Projektový den - Naše firmy 9. ročník 
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KK házená chlapci- kt. IV postupující družstvo 

VÁNOČNÍ JARMARK ZŠ J. H. PŘEŠTICE  -  Na Jordáně   

Olympiáda z Českého jazyka - školní kolo   

Karlovarský skřivánek - školní kolo - pěvecká soutěž    

Exkurze Linec zájemci  

Exkurze Planetárium Praha 6. ročník 

LEDEN 2019   

Drogy a závislosti - Šrom -  seminář 8. ročník 

Párty se Zdravou 5  7. ročník 

Výběrový lyžařský výchovně vzdělávací kurz - Rakousko Kaprun - Zell am See zájemci 

Soutěž v německém jazyce - školní kolo  zájemci 

Dějepisná olympiáda - okresní kolo - Plzeň postupující žáci 

Biologická olympiáda - školní kolo  zájemci 

Olympiáda z anglického jazyka - kat.II (8. a 9. ročník)  zájemci 

Cambridge KET - nanečisto  zájemci - kroužek 

Prevence kouření  6. ročník 

Olympiáda z anglického jazyka - kat.I (6. a 7. ročník)    

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo - Plzeň postupující žáci 

Prevence kouření - seminář 7. ročník 

Recitační soutěž - školní kolo  zájemci 

Matematická olympiáda - kategorie Z9 - okresní kolo - Blovice postupující žáci 

Zeměpisná olympiáda - školní kolo  zájemci 

ÚNOR 2019   

Lyžařský výchovně vzdělávací kurz (LVVK) 7. ročník 

Aids, sex a vztahy - Šrom - seminář 9. ročník 

Soutěž v německém jazyce - okresní kolo - Plzeň postupující žáci 

Párty se Zdravou 5  9. ročník 

Párty se Zdravou 5  8. ročník 

Chemická olympiáda -školní kolo - Přeštice zájemci 

Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo - Plzeň postupující žáci 

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo - Blovice, Plzeň postupující žáci 

BŘEZEN 2019   

Skrytá nebezpečí internetu - Šrom - seminář 7. ročník 

Kovářství - přednáška v DHP  8. ročník - chlapci 

Chemická olympiáda - okresní kolo - Přeštice postupující žáci 

Recitační soutěž - okresní kolo - Blovice postupující žáci 

Soutěž v německém jazyce - krajské kolo postupující žáci 

Poruchy příjmu potravy - přednáška 8. ročník 

Karlovarský skřivánek - CELOSTÁTNÍ kolo - pěvecká soutěž Karlovy Vary postupující žáci 
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Matematický klokan zájemci 6. - 9. ročník 

Matematická soutěž - MAT X zájemci 7. - 9. ročník 

Návštěva partnerské školy v Kršku   zapojení žáci 

DUBEN 2019   

Deník Anny Frankové - dramatizace  9. ročník 

OK odbíjená hoši a dívky kt.IV   

Pythagoriáda - školní kolo zájemci 6. - 8. ročník 

Olympiáda z českého jazyka - krajské kolo  postupující žáci 

Pre-testing Cambridge  zájemci 

Ukliďme Česko  1. - 6. VH zapojené třídy 

Matematická olympiáda - okresní kolo - Plzeň postupující žáci 

Biologická olympiáda - kategorie D - okresní kolo - Blovice postupující žáci 

Koncert Přeštických flétniček + pana Karpíška    

Basketbal - krajské kolo - kategorie III. dívky   

Biologická olympiáda - kategorie C - okresní kolo - Blovice postupující žáci 

Recitace - krajské kolo - Horšovský Týn postupující žáci 

OK  minifotbal kt. IV   

ŠKOLNÍ VÝLET 8. B 

Hasík - preventivní program   6. ročník 

Pražský hrad - exkurze 7. ročník 

Projektový den - téma holokaust 9. ročník 

KK minikopaná postupující družstvo 

KVĚTEN 2019   

KK odbíjená - Rokycany zapojení žáci 

České korunovační klenoty na dosah - výstava na zámku Kozel 6. ročník 

Environmentální exkurze Černošín 9. ročník  

Návštěva divadelního představení  - Divadlo Alfa 8. ročník 

Přeštická laťka  zájemci 

OK Pohár rozhlasu zapojení žáci 

Hasík - preventivní program  6. ročník 

Skalka - návštěva divadelního představení - Nová scéna DJKT v Plzni Skalka + zájemci 

Beseda o energetice 9. ročník aula  

KK Biologická olympiáda kategorie C - Plzeň postupující žáci 

Cambridge KET - ostré  zájemci 

ŠKOLNÍ VÝLET  9. A 

Projektový den fyziky - Gymnázium Mikulášské náměstí  9. D + výběr 

ŠKOLNÍ VÝLET  7. C 

Koncert Skaláčku a Přeštických flétniček  AULA  
Skaláček a Přeštické 
flétničky 

Koncert Skaláčku a Přeštických flétniček  AULA  Skaláček a Přeštické 
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flétničky 

Exkurze Terezín 9. ročník - zájemci 

Vzdálený vesmír - přednáška - AULA 9. ročník  

ŠKOLNÍ VÝLET 9. E 

ŠKOLNÍ VÝLET 9. D 

Skalka - koncert pro MŠ Skalka 

Mladý záchranář - hřiště Na Jordáně - ukázka pro 2. stupeň 2. stupeň 

ŠKOLNÍ VÝLET 7. D 

ŠKOLNÍ VÝLET 9. B 

VODÁCKÝ KURZ 8. C + zájemci 

VLIV CHEMIE NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - přednáška aula 9. ročník 

ČERVEN 2019   

Finanční gramotnost  - aula - přednáška 9. ročník 

ŠKOLNÍ VÝLET 8. D 

ŠKOLNÍ VÝLET 9. C 

ŠKOLNÍ VÝLET 7. A 

Zájezd do Anglie -"Perly jižní Anglie a Londýn" zájemci 

ŠKOLNÍ VÝLET 6. B 

Revolution Train - protidrogový vlak -  nádraží Přeštice 7. - 9. ročník 

ŠKOLNÍ VÝLET 6. D 

ŠKOLNÍ VÝLET 7. B 

ŠKOLNÍ VÝLET 6. E 

Svoz bylin   

ŠKOLNÍ VÝLET 8. A 

Sportovní den pro MŠ Gagarinova   

Ručičky kraje - Plzeň 8. ročník zájemci 

Sportovní den pro MŠ Dukelská   

Chemie v Techmanii - exkurze  9. ročník zájemci 

Branný den - střelnice Přeštice 8. ročník 

ŠKOLNÍ VÝLET 6. A 

Deváťáci vítají páťáky 9. B, E 

Předávání certifikátů Cambridge  žáci 1. i 2. st. 

Deváťáci vítají páťáky 9. B, C 

Deváťáci vítají páťáky 9. A, D 

 

15.3.  Účast na projektech jiných subjektů 
 

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

jiné subjekty. Dlouhodobá spolupráce je 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. Dalším spolkem, s kterým 
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škola spolupracuje je Klub vojáků v záloze, který pravidelně organizuje „Branný den“ pro žáky 8. 

ročníku. Součástí dne jsou ukázky a praktické vyzkoušení v oblastech zdravovědy, požární 

ochrany, zbraní a střelby. Významným partnerem je i Základní umělecká škola Přeštice. 

S ostatními školními zařízeními se jedná o dlouhodobé akce především „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 2018/2019 opětovně realizován a rozšířen i na 2. 

stupni, kde se zapojilo 449 žáků (ve školním roce 2017/2018 354 žáci). Kromě tohoto projektu je 

škola zapojena v rámci 1. stupně do projektu „Mléko do škol“.    

 

 

 

 

 
 

Výrazného úspěchu dosáhla naše družstva na krajském kole Poháru rozhlasu v Plzni. 
1. místo – ml. žáci, 2. místo ml. žačky a 3. místo st. žáci. 
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16.   Úspěchy našich žáků ve školním roce 2018/2019 

Žáci naší školy se dlouhodobě úspěšně umísťují ve sportovních i vědomostních 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)                                               

 

 Literární soutěž 
 2. místo  Jakub Šesták (3.A)  N. Květoňová 

 3. místo  Sofie Brožová (4.A)  L. Vodičková 

 Atletický trojboj 

 - krajské kolo 

 2. místo 

 s postupem 
družstvo A (V.Volopichová, N.Holcová, 

J.Sikyta, D. Kuběna) 

 N. Květoňová 

  

M. Fornouzová 

 Atletický trojboj 

 - okr. kolo - st. žáci 

 1. místo 

 3. místo 
družstvo B (N.Matasová, E.Nechutná,  

V.Jílek, T.Kocourek) 

 13. místo 
družstvo C (J.Radová, S.Pirníková, F.Fořt, 

T.Tumpach) 

 Atletický trojboj 

 - okr. kolo - ml. žáci 

 1. místo 
družstvo A (A.Nová, K.Bezděková, 

L.Kydlíček, M.Kydlíček) 

 2. místo 
družstvo B (A.Burlová, N.Řeřichová, 

V.Slouka,  M.Skála ) 

 8. místo 
družstvo C (K.Turečková, L.Králová, 

V.Duchek, J.Královec) 

 Dopravní soutěž 

 - krajské kolo 
 3. místo 

 smíšené družstvo  O. Vizingrová 
 Dopravní soutěž 

 - okresní kolo 
 1. místo 

 Malý záchranář  
 3. místo  1. družstvo 

 O. Vizingrová 
 8. místo  2. družstvo 

 McDonald's Cup  

 - okresní kolo 
 3. místo 

 družstvo chlapců 

 4. a 5. ročník 
  L. Friebel 

 Štafetový pohár 2019 

 - krajské kolo 

 2. místo  štafeta A N. Květoňová 

 R. Mašát 

 Č.Smetana 
11. místo  štafeta B 

 Štafetový pohár 2019 

 - okresní kolo 

 1. místo  

 s postupem 
 štafeta A  N. Květoňová 

 R. Mašát 

 Č. Smetana 
 1. místo  

 s postupem 
 štafeta B 

 Mc Donald's Cup 

 - okrskové kolo  

 2. místo 
 družstvo chlapců 

 4. a 5. ročník 
  L. Friebel 

 4. místo 
 družstvo chlapců 

 2. a 3. ročník 

 Vybíjená 

 - krajské kolo 

 3. místo 
družstvo děvčat 

 4. a 5. ročník 
  

M. Fornouzová  5. místo 
družstvo chlapců 

 4. a 5. ročník 

 Vybíjená  1. místo  družstvo děvčat 
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 - okresní kolo  4. a 5. ročník 

 1. místo 
 smíšené družstvo 

 4. a 5. ročník 

 Florbal  

 - okresní kolo 
 2. místo   žáci 4. a 5. ročníku  L. Friebel 

 Recitační soutěž 

 - okresní kolo 
 čestné uznání 

 Lukáš Kydlíček (2.A)  V. Kopřivová 

 Adam Štýs (3.B)  J. Schlucková 

 Tobiáš Vlček (5.A)  H. Medková 

 Karlovarský 

skřivánek  

 - celostátní   kolo 

 3. místo  Martin Skála 
 P. Čapková 

 N. Květoňová 

 Karlovarský 

skřivánek (pěv.soutěž)  

- krajské kolo 

 1. místo 

 s postupem 
 Martin Skála 

 P. Čapková 

 N. Květoňová 

 2. místo 

 s postupem 
 Klára Štýsová 

 N. Květoňová 

 H. Medková 

 Logická olympiáda 

 - krajské kolo 

 33. místo  Šimon Tykvart (4.B)  P. Čapková 

 účast  Barbora Prosserová (5.D)  A. Němečková 

 Přehazovaná 

 - krajské kolo 
 3. místo 

 smíšené družstvo  

 (4. a 5.r.) 
 L. Friebel 

 Přehazovaná 

 - okresní kolo 

 1. místo s 

postupem 

 smíšené družstvo  

 (4. a 5.r.) 

 ČEPS CUP  

 - okr. turnaj ve 

florbale  

 3. místo  družstvo děvčat  R. Mašát 

 Přespolní běh 

 - okresní kolo 

 2. místo  Jolana Kroupová 

 R. Mašát 
 6. místo   Sabina Pirníková 

 1. místo  Daniel Kuběna 

 6. místo  Ondřej Rudolf 

 

 

 

 

Postupující z krajského kola Karlovarského skřivánka do celostátního kola 
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2. stupeň ZŠ 

     soutěž                           umístění                                    soutěžící                       učitel (trenér) 

 Pythagoriáda 

 - okresní kolo 

 4.- 5. místo  Marek Trš (7.E)  M. Kučerová 

 6.- 7. místo  Olga Strejcová (7.C)  V. Kašpar 

 Archimediáda 

 - okresní kolo 
 2. místo 

 Alena Švihlová  

(7. E) 
 J. Dobranský 

 Pohár rozhlasu 

 - krajské kolo 

 2. místo  mladší žákyně (III)  I. Malátová 

 1. místo  mladší žáci (III)  M. Kindl 

 8. místo  starší žákyně (IV)  P. Fornouz 

 2. místo  starší žáci (IV)  A. Hajžman 

 Pohár rozhlasu 

 - okresní kolo 

 1. místo  mladší žákyně (III)  I. Malátová 

 1. místo  mladší žáci (III)  M. Kindl 

 1. místo  starší žákyně (IV)  P. Fornouz 

 2. místo  starší žáci (IV)  A. Hajžman 

 Minikopaná 

- okresní kolo 
 1. místo  Družstvo chlapců  A. Hajžman 

 Biologická olympiáda 

 - okresní kolo 

 3. místo (kat. C) 

 s postupem do kr. kola 

 Klára Dvořáková 

(8.A) 
 L. Křížová 

 6. místo (kat. D)  Klára Boříková (7.A)  I. Boulová 

 7. místo (kat. D) 
 Markéta Šíchová 

(6.A) 
 J. Rajčok 

 Matematický klokan 

 - okresní kolo (kat. 

KADET) 

 7. - 9. místo  Lukáš Brož (9.E)  M. Majerová 

 7. - 9. místo  Jaroslav Malát (9.D)  V. Kašpar 

 Chemická olympiáda  

 (kat. D) - okresní kolo 

 4. místo 
 Evelína Sedláčková 

(9.C) 
 M. Majerová 

 5. místo 
 Lucie Náprstková 

(9.D) 
 V. Kašpar 

 6. místo  Matěj Košař (9.C) 
 M. Majerová 

 8. místo  Lukáš Brož (9.E) 

 Recitační soutěž 

 - krajské kolo 

 postup do 

CELOSTÁTNÍHO kola 

 Vojtěch Moulis  (7. 

A) 
 L. Dobranská 

 Recitační soutěž 

 - okresní kolo 

 1. místo (III) 

 s postupem 

 Vojtěch Moulis  (7. 

A) 
 L. Dobranská 

 1. místo (IV) 

 s postupem 

 Helena Bečvářová 

(8.C) 
 V. Straková 

 Zeměpisná olympiáda 

 – okresní kolo 

 4. místo (A) 
 Aneta Rymusová (6. 

D) 
 D. Hodanová 

 6. místo (A)  Jiří Štěpán (6. C)  M. Kindl 

 3. místo (B)  Jakub Cízler (7. D)  J. Rajčok 

 6. místo (B) 
 Vojtěch Moulis (7. 

A)  K. Charvát 

 10. místo (B)  Tomáš Fořt (7. A) 

 6. místo (C)  Matěj Košař (9.C)  L. Křížová 

 Soutěž v anglickém 

jazyce 

 - okresní kolo 

 4. místo (II.A) 
 Nicole Holcová 

(9.C) 

 O. Volfová 

Naxerová 

 5. místo (I.A) 
 Zuzana Toušková 

(7.A) 

 I. Laštovková-

Vacíková 

 7. místo (I.A)  Anežka Hrubá (7.A)  L. Dobranská 

 Soutěž v německém  1. místo (I.A)  Alena Švihlová (7.E)  E. Frančeová 
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jazyce 

 - okresní kolo 

 2. místo (II.A)  Idriz Bajraktari (7.D)  L. Křížová 

 3. místo (II.A)  Adéla Krsová (8.D) 

 J. Mračková 
 9. místo (II.A) 

 Natálie Králová 

(8.D) 

 Olympiáda z českého 

jazyka 

 - okresní kolo 

 3. místo  Lukáš Brož (9.E)  V. Šafratová 

 Matematická olympiáda 

 - okresní kolo 

 4. místo 
 Karolína Sedláčková 

(9.C) 
 A. Hajžman 

 9. místo  Lukáš Brož (9.E)  M. Majerová 

 Dějepisná olympiáda 

 - okresní kolo 

 4. místo  Matěj Košař (9.C)  M. Hrubá 

 7. místo 
 Marek Hohlberber 

(9.D) 
 A. Zavadilová 

 Florbal 

 - krajský přebor 
 2. místo 

 družstvo chlapců 

(IV) 
 K. Charvát 

 Florbal 

 - okresní přebor 
 1. místo 

 družstvo chlapců 

(IV) 

 Házená 

 - republikové finále 
 2. místo  družstvo děvčat (IV)  P. Fornouz 

 Házená 

 - okresní kolo 

 1. místo  družstvo děvčat (IV)  P. Fornouz 

 1. místo 
 družstvo chlapců 

(IV) 
 A. Hajžman 

 Volejbal 

 - okresní finále 

 1. místo  družstvo děvčat (IV)  P. Fornouz 

 3. místo 
 družstvo chlapců 

(IV) 
 A. Hajžman 

 3. místo 
 družstvo chlapců 

(III) 
 P. Fornouz 

 Výtvarná a literární 

soutěž  

 - téma "Cestování s 

prarodiči"  

 5. místo  Petr Hájek (6.A)  M. Trhlíková 

 Basketbal 

 - krajské kolo 

 

 4. místo 
 družstvo chlapců 

(IV) 
 M. Kindl 

 Basketbal 

 - krajské finále 

 

 2. místo 
 družstvo chlapců 

(III) 
 P. Fornouz 

 Basketbal 

 - okresní kolo 

 1. místo  družstvo děvčat (III)  P. Fornouz 

 1. místo 
 družstvo chlapců 

(III) 
 I. Malátová 

 1. místo  družstvo děvčat (IV)  P. Fornouz 

 1. místo 
 družstvo chlapců 

(IV) 
 M. Kindl 

 Florbal 

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

 Přírodovědný klokan 

 - okresní kolo 

 7. místo 
 Barbora Kozlová 

(8.A)  L. Křížová 

 11. místo  Matěj Košař (9.C) 

 Atletický čtyřboj 

 - republikové finále 

(Opava) 

 7. místo 
 družstvo chlapců 

(IV) 
 A. Hajžman 

 14. místo  družstvo děvčat  (IV)  P. Fornouz 
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 Atletický čtyřboj 

 - krajské finále (Tachov) 

 1. místo 
 družstvo chlapců 

(IV) 
 A. Hajžman 

 1. místo  družstvo děvčat (IV)  P. Fornouz 

 Atletický čtyřboj 

 - okresní kolo 

 1. místo 
 družstvo chlapců 

(IV) 
 A. Hajžman 

 1. místo 
 družstvo děvčat 1 

(IV) 
 P. Fornouz 

 2. místo 
 družstvo děvčat 2 

(IV) 

 Přespolní běh 

 - krajské kolo 

 2. místo  
 družstvo chlapců 

(IV) 

 I. Malátová 

 3. místo  družstvo děvčat (III) 

 2. místo  Tereza Burlová (III) 

 3. místo 
 Zuzana Kroupová 

(III) 

 3. místo  Jakub Papež (IV) 

 Přespolní běh 

 - okresní kolo 

 1. místo 
 družstvo chlapců 

(IV) 

 I. Malátová 

 1. místo  družstvo děvčat (IV) 

 1. místo  družstvo děvčat  (III) 

 2. místo 
 družstvo chlapců 

(III) 

 1. místo  Tereza Burlová (III) 

 2. místo 
 Zuzana Kroupová 

(III) 

 3. místo  Adam Čonka (III) 

 1. místo  Jakub Papež (IV) 

 2. místo  Michal Pergler (IV) 

 Logická olympiáda 

 - krajské kolo 
 účast   Michal Pergler (IV)   

 

 

16.3.   Školní atletický klub 

Trenér: Čeněk Smetana 

Michal Pergler    2. místo na Mistrovství ČR v přespolním běhu 

                              2. místo na Mistrovství ČR v přespolním běhu - člen štafety Plzeňského kraje 

                              Mistr Plzeňského kraje v hale a na dráze 800 metrů 

                              Mistr Plzeňského kraje ve víceboji  

                              vítěz Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje 2018  (9 závodů) 

                              vítěz mezikrajového utkání ml. žáků na 800 metrů 

Lenka Poslední, členka družstva Pl. kraje - mezikrajové utkání 800 metrů - 11. místo 

Tereza Burlová, členka družstva Pl. kraje - mezikrajové utkání 800 metrů - 8. místo 
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Mistrovství města Plzně - přespolní běh 

1. místo Lukáš Kydlíček                                                      1. místo Tereza Burlová 

3. místo Pavel Mačejovský                                                   5. místo Michal Kydlíček  

6. místo Adéla Burlová                                                         6. místo Damien Zeleník 

7. místo Alex Mačejovský                                                    7. místo Lenka Poslední 

9. místo Vojtěch Weber                                                      10. místo Martin Mrkos 

Mistrovství Plzeňského kraje - přespolní běh 

1. místo Lukáš Kydlíček                                                       1. místo Tereza Burlová 

4. místo Pavel Mačejovský                                                   5. místo Ondřej Rudolf 

6. místo Lenka Poslední                                                       7. místo Michal Kydlíček 

8. místo Alex Mačejovský                                                   9. místo Adéla Burlová 

10. místo Julie Radová 

Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje - dráha 

1. místo Tereza Burlová                                                       3. místo Damián Šimice - 150 metrů 

5. místo Damián Šimice  - 60 metrů                                    6. místo Lenka Poslední - 800 metrů 

 

Běžecký pohár mládeže  ( hodnoceno 10 závodů) 

1. místo Vojtěch Slouka                                                     3. místo Jolana Kroupová 

3. místo Alex Mačejovský                                                  4. místo Tereza Burlová    

5. místo Lenka Poslední                                                      7. místo Lukáš Kydlíček 

7. místo Adéla Stuchlová                                                     7. místo Ondřej Havíř 

8. místo Adam Král                                                              8. místo Zuzana Kroupová 

8. místo Vanesa Kreuzmanová                                          10. místo Pavel Mačejovský 

Mistrovství Plzeňského kraje – hala 

1. místo Tereza Burlová - 800 metrů                              1. místo Lukáš Kydlíček - hod 

1. místo Michal Pergler - 800 metrů                               2. místo Lukáš Kydlíček - 600 metrů 

3. místo Damián Šimice - 60 metrů                                4. místo Lukáš Kydlíček - skok daleký 

4. místo Damián Šimice - 150 metrů                              4. místo Zuzana Kroupová - 800 metrů 

4. místo  P. Mačejovský, Skála, Kalla, Rudolf 4 x 200 m             

5. místo Pavel Mačejovský  - 600  metrů 

5. místo Ondřej Rudolf 60 metrů                                     6. místo Vanesa Kreuzmanová dálka 

6. místo Lenka Poslední  - 800 metrů                               7. místo Michal Kydlíček - hod 

8. místo Kristýna Bezděková                                            8. místo Martin Mrskoš - 60 metrů 
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Běžecký pohár mládeže - stav po 7 závodech  

1. místo Lukáš Kydlíček                                                    1. místo Tereza Burlová 

2. místo Kristýna Bezděková                                             3. místo Adéla Burlová 

3. místo Pavel Mačejovský                                             4. místo Ondřej Rudolf 

6. místo Alex Mačejovský                                                  6. místo Michal Kydlíček 

6. místo Lenka Poslední 

 

 

 

Nejlepší žáci a sportovci při slavnostním vyřazení 9. ročníku školního roku 2018/2019 

 

 

 

V Přešticích 18. září 2019 

                 Mgr. Petr Fornouz 

                     ředitel školy  


