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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 * 

95/91,699 67/64,203 
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav; včetně AP a vychovatelek školní družiny  

Ve školním roce nastoupili do pedagogického sboru 1 AP a 1 nový pedagog na 2. stupni. 

  

2.2.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 

Z celkového počtu pedagogických pracovníků splňuje 97, 02 %  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 

16. 4. 2020 

Počet dětí, které 

nastoupí k 1. 9. 2020 

Počet tříd 

 

105 88 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. 2020) 
 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

961 685 274 4 1 

Opravné zkoušky se nekonali. 

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 112 

Žáci, kteří přešli do SŠ 113   

Z toho 1 žák z 5. ročníku   na osmileté gymnázium 

 4 žáci z 8. ročníku   na střední školu 

 112 žáci z 9. ročníku 32 žáci na učební obory ukončené výučním listem  

80 žáků na maturitní obory, z toho: 

- Gymnázia 20 žáků (z toho 1 z 5. ročníku)  

- Obchodní akademie 7 žáků 

- Střední zdravotnické školy 11 žáků 

- Střední průmyslové školy 20 žáků 

- SOŠ 28 žáků 

- Střední zemědělská škola 5 žáků 

- SOU 19 žáků 

- Umělecké školy a konzervatoře 3 žáci 

(počty včetně vycházejících žáků z 8. ročníku) 

 

4.3. Výsledky vzdělávání žáků 
Školní rok 2019/2020 byl velice specifický a události, které proběhly v druhé polovině školního 

roku velice významně, a dalo by se říci i zlomově, ovlivnily pohled na celý systém vzdělávání a 

následně i výsledky vzdělávání. V prvním pololetí tohoto školního roku vše probíhalo standartně. 

Probíhala meziročníková srovnávání v jednotlivých předmětech dle výstupů z jednotlivých 

předmětových komisí, vyhodnocování výsledků a znalostí v jednotlivých předmětech, u žáků 9. 

ročníku příprava na přijímací zkoušky. První pololetí bylo uzavřeno v běžném režimu. Zásadní 

změna nastala 10. 3.2020, kdy nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR bylo vydáno Mimořádné 

opatření, kterým se od 11. 3. 2020 zakázala osobní přítomnost žáků ve školách a všechny školy 

byly uzavřeny z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 

COVID-19 způsobeným koronavirem SARS-CoV-2. Dne 12. 3. 2020 byl vládou ČR vyhlášen 

nouzový stav.  

Škola byla otevřena až v květnu pro žáky konající přijímací zkoušky na střední školy. Celkem se 

výuky účastnilo 75 žáků. Následně byla otevřena omezená dobrovolná výuka pro žáky 1. stupně, 

kdy se účastnilo výuky 191. Jako poslední blok byl otevřen blok konzultačních hodin pro žáky 2. 

stupně (mimo 9. ročníku), kdy školu navštěvovalo dle daného rozpisu celkem 217 žáků. 

 

Metodické sdružení na 1. stupni pracovalo do pololetí dle plánu. Březnovým uzavřením školy se 

jeho činnost částečně přerušila, především v organizování celoročníkových akcí, a přesunula se do 

roviny koordinace distanční výuky v jednotlivých ročnících.  
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Pro hodnocení žáků na konci školního roku byl zpracován pro celou školu Postup při hodnocení  

2. pololetí školního roku 2019/2020 závazný pro všechny vyučující. Zároveň došlo v rámci 

Metodického sdružení a Předmětových komisí k úpravě výstupů a částečnému přesunu do 

školního roku 2020/2021. 

  

 
 

V předvánočním čase je velice oblíbený projekt „Čertí škola“ 

 

 

 

 

4.4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy  
 

gymnázia 20, z toho 1 z 5. ročníku 

obchodní akademie 7 

střední zemědělské školy 5 

střední zdravotnické školy 11 

střední průmyslové školy 20, z toho 4 žáci na nematuritní obory 

SOŠ   28, z toho 8 žáků na nematuritní obory 

SOU s maturitou 19, z toho 5 maturitní obor a 3 z 8. ročníku 

konzervatoř, umělecko-průmyslové školy 3 

 

 

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 
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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. Velký význam 

v rámci prevence mají Adaptační dny, které jsou určeny pro nové kolektivy žáků v 6. ročníku. 

Vždy první týden v září je celodenní program pro žáky jednotlivých tříd, kde se vzájemně 

poznávají, seznamují se s organizací výuky apod. Celou dobu je přítomen třídní učitel, metodik 

prevence a případně asistent pedagoga. Akce má velký přínos pro budoucí klima ve třídě.  

 

Velké množství preventivních akcí bylo zrušeno z důvodu uzavření školy či z důvodu omezeného 

provozu školy.  

 

  

Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2019/2020 

 

1. ročník 

 

  „Bezpečně s Leopoldem“ 

preventivní program zaměřený na bezpečnost silničního provozu 

 

 

2. ročník 

  „Zdravá pětka – Škola Zdravé pětky“ 

preventivní program na podporu zdravého stravování 

 

 

3. ročník 

  „Moje cesta na svět“  

prevence sexuálního rizikového chování 

 

 

4. ročník 

 „Zdravá pětka – Nakupování se Zdravou pětkou“ 

preventivní program na zdravou výživu a zdravý životní styl 

 

 „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) 

 

 

 „Dětské dopravní hřiště Blovice“  

prevence bezpečného pohybu v silničním provozu (chodci, cyklisté) 

 

 

Další programy se neuskutečnily z důvodu nařízení vlády na uzavření škol od 11. 3. 2020 

(epidemie COVID-19): 
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Veselé zoubky – program zaměřený na dentální hygienu 

DM drogerie - program zaměřený na dentální hygienu 

Škola bez šikany – program zaměřený na prevenci šikany a mezilidské vztahy 

Moje cesta na svět PLUS – návaznost na program ve 3. ročníku 

Deváťáci vítají páťáky – společný projekt devátých tříd 

 

 

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 

MP. 

 

 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. 

 

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. 

 

 Párty se správnou „5“ 

Seminář zaměřený na zdravou stravu s praktickou ukázkou, kdy si žáci sami připraví dva 

zdravé pokrmy. Realizuje Nadační fond Albert. 

 

 

 

8. ročník 

 

 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. 

 

 Revolution train 

Program navazující na předchozí návštěvu protidrogového vlaku. Zaměřeno na právní 

aspekty spojené s drogovou problematikou. Realizuje Nadační fond Nové Česko ve 

spolupráci s PČR. 

 

 



 

10 

 

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. 

 

 Revolution train 

Program navazující na předchozí návštěvu protidrogového vlaku. Zaměřeno na právní 

aspekty spojené s drogovou problematikou. Realizuje Nadační fond Nové Česko ve 

spolupráci s PČR. 

 

 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. 

 

Další plánované akce nebylo možné z důvodu uzavření škol realizovat. 
 

Environmentální programy uskutečněné ve školním roce 2019/2020 na 1. stupni 

 

1. – 5. ročník 

 Létání a výcvik dravců (p. Zaleš) 

 

3. ročník 

 

 Máme rádi zvířata – beseda s MVDr. Brožovou na téma péče o domácí mazlíčky 

 

5. ročník 

 

 My a příroda – beseda s Ing. Kantou z Klatovského rybářství se zaměřením na myslivost 
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„Magičtí Lucemburkové“, poslední naučný program konaný 10. 3. 2020 před uzavřením škol 

 

 
 

Žáci 4. ročníku se účastnili projektového dne v Techmánii 
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6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorská činnost 

Počet vzdělávacích akcí 219 , z toho 1. st. – 93 

Pravidelná celoroční školení 8 

Celkový počet účastníků 72 

Vzdělávací instituce - Národní institut pro další vzdělávání, ZČU 

Plzeň, Krajské centrum vzdělávání a 

Jazyková škola Plzeň, AV Media, Oxford, 

PPPP, jazyková škola Eufrat 

 

Kromě jednorázových a krátkodobých výše uvedených akcí: 

- všichni učitelé se vzdělávají individuálně samostudiem. 

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

- 8 vyučujících je lektory přípravného centra Cambridge 

- jedna učitelka je lektorkou AV Media. 

- jedna učitelka je předsedkyní Krajského kabinetu českého jazyka a literatury v rámci 

projektu SYPO   

 

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

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

k situaci, která nastala na jaře roku 2020, probíhaly i webináře a škola se zaměřila na zavedení 

programu Microsoft Office 365 kdy v srpnu byli všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni a 

proškoleni v této aplikaci pro on-line vyučování.   

 

 

  

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. Každoročně se střídá otevření školních budov na 1. a 2. stupni.  

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. 

Dlouhodobě úspěšnou akcí je Vánoční jarmark, do kterého se zapojuje celá škola, a především 

u rodičovské veřejnosti má tato akce velkou odezvu. Vystoupení sborů Skaláček a Skalka patří 

k velice oblíbeným akcím nejenom v předvánočním čase. Společně se sborem Skaláček 

vystupují i Přeštické flétničky.  

Mnoho akcí muselo být zrušeno či případně přesunuto do dalšího období z důvodu uzavření 

školy v březnu 2020. 
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Odměnou pro všechny členy Skaláčku a Přeštických flétniček za jejich vystupování na 

veřejnosti byla návštěva divadla Spejbla a Hurvínka 

 

 

 
 

Pro žáky 5. ročníku návštěva Techmánie  Plzeň znamená rozšíření a praktické poznání 

získaných vědomostí ze školního vzdělávání 
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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. V rámci kroužku Sportovní her proběhlo kondiční plavání, konal se i výběrový kurz 

lyžování. Vodácký kurz byl z důvodu COVID-19 zrušen bez náhrady.  

 

 

Všichni účastníci si ve střediscích Lienz, Molltal, Matrei a Sillian užívali krásné počasí a 

dostatek sněhu 

 

 

     

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a 

dalších kontrol 

Ve školním roce 2019/2020 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.  

Kontrola od Všeobecné zdravotní pojišťovny byly zaměřena na kontrolu správného 

přihlašování a odhlašování zaměstnanců. 
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Z důvodu zpřísněných hygienických opatření probíhal i zápis do 1. ročníku netradičně. Budoucí 

prvňáky nahradily během zápisu roušky a sterilní atmosféra nouzového stavu 
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9. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 

9.1.  Příjmy (kalendářní rok 2019) 
 

 Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 51651  51651 

dotace na provozní výdaje od zřizovatele 8490  8490 

poplatky od rodičů – školné 540  540 

poplatky za stravování  3513  3513 

příjmy z doplňkové činnosti  582 582 

ostatní příjmy-Hlávkova nadace, čerpání fondů 80  80 

další příjmy 61  61 

výnosy z transferů (Podpora rozvoje výuky PV, 

Modernizace IT, Ve spojení s přírodou, 

Šablony II.) 

1845 

 

1845 

Celkem 66180 582 66762 

 

 

 Výdaje (kalendářní rok 2019) 

 Hlavní činnost   Doplňková 

činnost 

CELKEM 

Investiční 2578  2578 

Neinvestiční            65426 383 65809 

z toho:    

přímé náklady    

    na platy pracovníků 38950 69 39019 

    ostatní osobní náklady 316 86 402 

    zákonné odvody + FKSP 13981 25 14006 

    náklady na DVPP 39  39 

    náklady na učební pomůcky 636  636 

    přímé ONIV(cestovné, úraz. poj. OOPP) 580  580 

    OON ( Hlávkova  nadace, ost.dary) 29  29 

provozní náklady    

spotřeba materiálu  6460 148 6608 

Energie 1183  1183 

opravy a údržba 871  871 

ostatní služby 1810  1810 

Jiné ostatní náklady 571  571 
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10.   Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Mezinárodní spolupráce – projekt Krško 

Dlouholetá, více než jedenáct let trvající aktivní spolupráce se základní školou ve slovinském 

Kršku, měla letos vyvrcholit. Na jaře se měl uskutečnit výměnný pobyt slovinských žáků u nás 

v Přešticích, počítalo se s třídenním programem a s ubytováním slovinských dětí v rodinách 

našich žáků. Všechny tyto plány ale bohužel zastavilo březnové uzavření škol.  

Jsme připraveni na tento úspěšný projekt navázat a budoucnost ukáže, zda se budeme opět moci 

setkat osobně, nebo zda navážeme alespoň spoluprací na dálku. 

Z důvodu pandemické situace v celé Evropě se nekonal ani zájezd do Anglie pro 8. a 9. ročník. 

 

 

Otevření škol v rámci omezené dobrovolné výuky v květnu 2020 
 

 

11.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice se v roce 2019 zapojila do výzvy EU č. 02_18_063 Šablony 

II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s projektem Vzdělávání nás baví (reg. č. 

projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012017). Projekt byl zahájen 1. 4. 2019 a termín ukončení je 

v dubnu 2021. 

 

Z celkové částky projektu 1 801 557Kč bylo k 31. srpnu 2020 již proinvestováno 1 225 368Kč. 

 

Pro žáky bylo z projektu zakoupeno 20ks notebooků Acer One 10, 30ks notebooků Acer Travel 

Mate Spin B1, 20ks výukových stavebnic iTriangle a 10ks tabletů Acer Iconia One 10, to vše 

včetně výukového software. Zakoupené notebooky a tablety se využívají při výuce na 1. i 2. stupni 

základní školy. Pedagogové byli na začátku projektu proškoleni a převážně během  

1. monitorovacího období měli možnost využít služeb ICT technika při výuce. 
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Dále jsme z projektu financovali projektové dny mimo školu, kterých se do srpna 2020 celkem 

účastnilo 518 žáků. Žáci 1. stupně převážně navštěvovali Techmanii Plzeň a její programy. 

Program „Na tělo“ navštívil 3. a 4. ročník, program „Procházka sluneční soustavou – speciál 

Mars“ 5. ročník. Žáci 2. stupně v 6. ročníku navštívili Planetárium Praha a Mořský svět. Žáci 9. 

ročníku absolvovali projektový den s názvem „Naše firmy“ v Plzni, kde si během dopoledne 

vyzkoušeli práci ve vlastní firmě, od počátečního nápadu až po výsledný produkt, který museli 

vhodně navrhnout, vyrobit a zpropagovat. Součástí projektového dne byla i výroba vlastního 

robota, jeho naprogramování a uvedení do provozu, kdy žáci používali elektronické stavebnice a 

tablety a programování probíhalo v angličtině.  

Projektové dny ve škole, které je možné z projektu také hradit, jsme zatím zrealizovali pro 345 

žáků. Na 1. stupni to byl projektový den „Magičtí Lucemburkové“, kterého se účastnili žáci 4. 

ročníku. Na 2. stupni probíhaly projektové dny pro 8. a 9. ročník s názvem „Sportujeme“, kdy si 

naši žáci vyzkoušeli různé sporty a sportovní aktivity, které je možné navštěvovat v Přešticích pod 

vedením zkušených lektorů. Tento projektový den má na škole již tradici a je žáky velmi kladně 

hodnocen. 

Z důvodů epidemie COVID-19 a uzavření škol nebylo možné absolvovat další projektové dny, 

které již byly naplánované, a proto jsme jejich realizaci přesunuli na podzim a zimu 2020. 

Mimo projektových dnů a ICT vybavení školy je projekt zaměřen i na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (DVPP). Díky tomu se 9 kolegů zúčastnilo týdenní letní jazykové 

školy při  ZČU v Plzni a jeden kolega třídenního konverzačního kurzu z anglického jazyka. DVPP 

v oblasti ICT absolvovalo 8 pedagogů se zaměřením na systém Pasco. Všichni pedagogové, 

asistentky pedagoga a vychovatelky, celkem 71 osob, absolvovali celodenní školení v oblasti ICT 

na rozvoj práce v systému Office 365 a seznámení s prostředím, ve kterém by v případě 

opětovného uzavření školy probíhala distanční výuka. 

 

 
 

 Hygienická opatření se dotkla i školní jídelny a výdejny 
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Žáci při projektovém dnu „Naše firmy“ při práci s roboty 

 

 
Závěrečné práce jednotlivých skupin při projektovém dnu financovaného ze Šablon II.  
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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 bohužel 

ve školním roce 2019/2020 nebyla z důvodu uzavření škol příliš využívána 
 

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 různé podnikatelské subjekty. Dále se 

rozvíjí spolupráce s různými spolky jako je Tělovýchovná jednota Přeštice a Tělocvičná jednota 

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

historie Přešticka, Policie ČR, Městská policie Přeštice. 

V rámci environmentálních programů škola spolupracuje s různými mysliveckými sdruženími 

ať už z Přeštic, či okolí. 

Mnohé akce, které byly naplánovány do 2. pololetí nebyly uskutečněny. I tuto oblast výrazně 

zasáhla omezení přijatá s rozšířením COVID – 19. Mnohé akce byly zrušeny bez náhrady. 

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. 
 



 

21 

 

 13.    Zájmové útvary 

Ve školním roce 2019/20 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 2019/2020.  

Velký význam pro další rozšiřování jazykových kompetencí mají přípravné kurzy Cambridge. 

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

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

Schools a B1 Preliminary for Schools zajišťuje tým 7 učitelů přímo v prostorách školy již od roku 

2016.  

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

Cambridge v kategorii „Newcomer“, neboli „Nováček“ roku v silné mezinárodní konkurenci v 

roce 2019. O vysoké úrovni naší práce v této oblasti svědčí také vystoupení naší školy v loňském 

roce na mezinárodní konferenci Cambridge Day 2019 v Praze. 

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.  

Běžně v rámci přípravných kroužků probíhají zkoušky nanečisto, „ostré“ zkoušky a závěrečné 

slavnostní předávání certifikátů. Celý tento osvědčený cyklus nám letos bohužel zastavila 

karanténa, nicméně doufáme, že v příštím školním roce budeme moci všechny stávající i nové 

zájemce o certifikáty dovést k ostrým zkouškám a společně si užijeme i slavnostní předávací 

ceremoniál. 
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Skaláček pravidelně pořádá pro všechny žáky 1. stupně vánoční zpívání na schodech v budově 

Rebcova 

 

 

 
 

Doprovodem Skaláčku jsou při vánočním zpívání na schodech Přeštické flétničky 
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Školní družina   

 
Ve školním roce 2019/2020 bylo otevřeno pět oddělení s celkovou kapacitou 145 žáků. Čtyři 

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

do budovy ZŠ Na Jordáně. 

Po celý rok je pro žáky připraveno mnoho akcí. Jednotlivé akce byly organizovány ve spolupráci  

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

Přeštice aj. Provoz školní družiny byl ukončen s uzavřením škol k 11. 3. 2020. Po obnovení 

omezené dobrovolné výuky od 25. 5. 2020 v souladu s nařízením MŠMT nebyl provoz obnoven, 

byly vytvořeny pouze skupiny z jednotlivých tříd dle stanovených hygienických podmínek.  

Seznam nejvýznamnějších akcí školní družiny je uveden níže. 

 

  

I zápis do školní družiny se ve školním roce 2019/2020 konal bez žáků 
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V pondělí 24. února 2020 pořádala školní družina maškarní rej v sále KKC Přeštice 

 

 

 

 

Září 
 

Duhový chodník - kreslení na asfalt 

Bezpečná cesta do školy - beseda se strážníky městské policie 

Svět trpaslíka - návštěva výstavy v DHP 

KKC - filmové představení pro děti 

Týden mobility - dopravní okruh s městskou policií 

Proč mám rád/a svoji školu – výtvarná soutěž k filmovému festivalu Juniorfest 

 

Říjen 

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

ochutnávka 

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  

Halloween - návštěva městské knihovny 

Poznej své město - naučná procházka po městě 

Virtuální IC - imaginární představa fungování IC Přeštice- 5. oddělení 

 

Listopad 
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Divadlo Dráček - představení „O perníkové chaloupce“- maňáskové divadlo 

Podzimní tvoření – soutěž „Drak z listí“ 

Podzimní stopovačka  

JUNIORFEST - filmový festival pro děti organizovaný KKC Přeštice 

 

Prosinec 
 

Mikulášská nadílka – čertovská diskotéka  

Dětské filmové představení v 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 

Divadlo Dráček - představení „Sněhulák“- maňáskové divadlo 

Vánoční jarmark – výrobky 5 . oddělení ŠD 

 

 

 

Leden 
 

Novoroční turnaj ve vybíjené 

Celoodpolední vycházky do přírody  

Dětské filmové představení v KKC  

DoReMi - pěvecká soutěž- třídní kolo 

 

Únor 
 

Dětské filmové představení v KKC Přeštice 

Divadlo Dráček - představení „O perníkové chaloupce“- maňáskové divadlo 

Maškarní diskotéka pro děti - výroba masek na maškarní bál 

Pohádkový čarodějný svět - interaktivní výstava v KKC Přeštice 

 

Březen - červen 

 

Činnost ŠD v důsledku usnesení vlády ČR zrušena (protiepidemiologické opatření).  

 

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.  

Ve školním roce 2019/2020 se spolupráce s rodičovskou veřejností přesunula do polohy rodič-

vyučující. Z důvodu distanční výuky probíhal celý proces vzdělávání vzdálenou formou, kdy 

spolupráce s rodiči byla nutností. Po nastavení pravidel se spolupráce a vzájemná informovanost 

přes aplikaci Bakalář výrazně zlepšila a pomohla oběma stranám k dosažení lepších výsledků 

distančního vzdělávání.  
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14.2.   Partnerské vztahy se školami 
 

Ve školním roce 2019/2020 byly vztahy s partnerskými školami pouze na dálku z důvodu celkové 

pandemické situace v Evropě. Původně plánovaná návštěva žáků a učitelů z Krška byla předběžně 

odsunuta do dalšího školního roku.  

 

14.3.  Materiální a technické zabezpečení 
 

Během školního roku2019/2020 v době uzavření školy byly realizovány dvě významné akce na 1. 

stupni. Byla kompletně rekonstruována třída, která nevyhovovala z hygienických důvodů a také 

podlaha a obložení v tělocvičně v Rebcově ulici. Během prázdnin proběhla veřejná soutěž na 

dodavatele stavebních prací „Úprava sportovních ploch u budovy Rebcova“. Realizací této akce 

dojde ke kompletní rekonstrukci venkovního hřiště na 1. stupni. 

Během roku byly zastaveny větší opravy především z důvodu přesunu finančních prostředků na 

zajištění hygienických opatření ve školních budovách, nákupem dezinfekčních stojanů, 

dezinfekce, zvýšené spotřeby jednorázových ručníků apod.  

 
 

Během uzavření školy bylo upraveno prostranství u zadního traktu 1. stupně. Zásluhu na 

zlepšení okolního prostředí mají R.Kriegelstein, J. Kolaříková, J. Obrová, A. Bendová  

a Š. Bauerová 

 

Spolupráce se zřizovatelem byla i ve školním roce 2019/2020 na velice dobré úrovni a 

především při koordinaci jednotlivých kroků při uzavření či postupnému znovuotevírání 

škol. 
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Nová podlaha v tělocvičně v Rebcově ulici zrekonstruovaná během uzavření školy 

 

 

 

Potřebné úpravy a investice v příštích letech: 

 

V areálu 1. stupně v Rebcově ulici: 

- rekonstrukce hřiště – instalace umělého povrchu – realizace 2020/2021 

- výměna klempířských prvků na budově – podzim realizace 2020 

 

V areálu 2. stupně Na Jordáně:  

- řešení klimatických podmínek školy (odvětrání chodeb, rekuperace) 

- rekonstrukce sportovního areálu – povrch atletické dráhy 

- oprava zateplení a fasády budovy 

 

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 6. října 2020       

 

 

                 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  2019 

LÉTÁNÍ A VÝCVIK DRAVCŮ, - 1. – 5. ročník 

ŘÍJEN 2019 

ZÁKLADNÍ KOLO LOGICKÉ OLYMPIÁDY, 3. – 5. ročník 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ BLOVICE, 4. a 5. ročník 

DIVADLO ALFA – Spáčka a vřeteno, 1. – 2. ročník 

DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA + IQ PORT PRAHA – zájezd pro členy Skaláčku a Přeštických 
flétniček 

DIVADLO ALFA – Cesta do středu země, 4. ročník 

TECHMANIA PLZEŃ – výukový program „Na tělo“, 3. ročník 

LISTOPAD 2019 

FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. tříd 

ABECEDA PENĚZ- program finanční gramotnosti, návštěva pobočky České SPOŘITELNY Přeštice 

Krajské klo LOGICKÉ OLYMPIÁDY, SPŠE PLZEŃ, postupující ze školního kola  

JUNIORFEST: „Dveře do tajemného světa“, KKC Přeštice,4 - 5. ročník 

BESEDA SE SPISOVATELKOU MARKÉTOU HARASIMOVOU, Knihovna Přeštice, 2. ročník 

JUNIORFEST: Workshop – „Stop motion: aneb společně vytvořme krátký animovaný film“, KKC 
Přeštice, 5. ročník 

„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 RECITAČNÍ SOUTĚŽE, 2. – 5. roč. 

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

TECHMANIA PLZEŃ – výukový program „Na tělo“, 4. ročník 

PROSINEC 2019 

ADVENTNÍ KONCERT – kaple Černotín, Přeštické flétničky 

VÁNOČNÍ KONCERT“POHÁDKOVÉ VÁNOCE“, Přeštické flétničky aula ZŠ 

VÁNOČNÍ KONCERT PAVLA NOVÁKA“KRÁSNÉ SVÁTKY“ s dětským sborem Skaláček a Přeštických 
flétniček, dopoledne představení pro 1. stupeň + okolní školy, odpoledne pro veřejnost 

Divadelní představení: „LOTRANDO A ZUBAJDA“, KKC Přeštice, 1. a 2. roč. 

VÁNOČNÍ JARMARK, ZŠ Na Jordáně 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ v denním stacionáři KRISTIÁN – Skaláček, předání dárků školní družina 

Vánoční vystoupení v DPS Přeštice, Skaláček 
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Divadlo Alfa: „OTESÁNEK“, 4. roč. 

FLORBAL DÍVKY – okresní kolo, Plzeň 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH ZŠ – Skaláček a Přeštické flétničky  

„MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA“ – dramatický kroužek, dopoledne 1. a 2, ročník, odpoledne pro 
veřejnost 

LEDEN 2020 
PĚVECKÁ SOUTĚŽ KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK, školní kolo 

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

úrovně MOVERS (přihlášení žáci 5. 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 2020 

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK krajské kolo Plzeň, postupující žáci 

VÝSTAVA ILUSTRACÍ Renáty Fučíkové z knihy „Dobrých sto“, Centrum J. A. Komenského Přeštice 

MATEMATICKÁ SOUTĚŽ PANGEA – školní kolo(online), 4. – 5. ročník 

BŘEZEN 2020 
MAGIČTÍ LUCEMBURKOVÉ - Beseda s historikem Liborem Markem, 5. ročník 

DUBEN 2020 
16. 4. - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – budova Na Jordáně, bez přítomnosti dětí, reservační systém pro 
rodiče 

KVĚTEN  2020 
21. 5. – ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

ČERVEN 2020 
 
 

V SOULADU S USNESENÍM VLÁDY ČR č. 201 ZE DNE 12. 3. 2020 JE UZAVŘENA ZŠ 

JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU. 

 

OD 25. 5. 2020 ZAVEDENA OMEZENÁ DOBROVOLNÁ VÝUKA NA ZÁKLADĚ 

USNESENÍ VLÁDY ČR Č. 555 Z 18. 5. 2020. 

 

Z TOHOTO DŮVODU BYLY ZRUŠENY VŠECHNY AKCE DO KONCE ŠKOLNÍHO 

ROKU. 
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15.2.   AKCE PRO ŽÁKY 2. stupeň  
 

 

  

PŘEHLED USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ - 2. STUPEŇ  2019/2020 
    

ZÁŘÍ   

Adaptační kurzy 6. ročník 

Den s P- centrem  6. A, B, C 

Exkurze ZOO Praha 8. ročník 

OK Atletický čtyřboj - kt. IV. - Přeštice 
zájemci 8. a 9. 
ročník 

Slavnostní otevření venkovní učebny veřejnost 

Týden mobility s Městskou Policií 6. ročník 

OK Přespolní běh - Chlumčany zájemci 

ŘÍJEN   

Den pro rodinu - Den otevřených dveří    

Exkurze Úpravna vody Plzeň 9. A, B 

KK Přespolní běh - Tachov 
postupující 
družstva 

Přírodovědný Klokan zájemci z 8. a 9. r. 

Projektový den "Naše firmy" - Plzeň 9. ročník 

Exkurze Planetárium Praha a Mořský svět 6. ročník 

Beseda o dospívání 6. ročník 

podzimní prázdniny   

LISTOPAD   

Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí  9. ročník 

OK Florbal dívky  - kt. III, Přeštice 
6. a 7. ročník - 
výběr 

Plavání - bazén Klatovy přihlášení zájemci 

OK Florbal dívky  - kt. IV, Přeštice 8. a 9. ročník 

Bolest jménem šikana - preventivní program 6. ročník 

OK Florbal hoši  - kt. III, Plzeň 
6. a 7. ročník - 
výběr 

Testy Profiorientace žáků  zájemci 

Program prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí - 
diskuse 

9. ročník 

MaSo - matematická soutěž - Plzeň zájemci 
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"Rychlý průlet bezpečným internetem" - preventivní pořad  9. B 

Exkurze Vyšehrad a Národní divadlo 9. ročník 

Juniorfest Přeštice - "Klub červených náramků"  6. ročník 

Vernisáž výstavy - "Nesmíme zapomenou"  veřejnost 

OK Florbal hoši  - kt. IV, Plzeň 
8. a 9. ročník - 
výběr 

Divadlo Alfa - "Kde domov můj"  8. ročník 

Dějepisná olympiáda zájemci 

OK Košíková chlapci - kt. IV, Přeštice 
8. a 9. ročník - 
výběr 

OK Košíková dívky - kt. IV, Přeštice 
8. a 9. ročník - 
výběr 

KK Házená dívky - kt. IV, Plzeň postupující  

Exkurze Passov  žáci studující NJ 

PROSINEC   

Adventní Praha - Muzeum Karlova mostu 7. ročník 

Exkurze Úpravna vody Plzeň 9. C, D 

Koncert Skalky pro MŠ  Skalka 

Vánoční koncert sboru Skalka - kaple Skočice  Skalka 

Karlovarský skřivánek - školní kolo zájemci 

Olympiáda z Českého jazyka -  školní kolo  zájemci 

Projektový den fyziky na Mikulášském gymnáziu zájemci 9. ročník 

Exkurze Západočeské muzeum, historické podzemí Plzeň 6. ročník 

Vánoční jarmark ZŠ J.H.Přeštice    

Revolution Train - návazný program  8. a 9. ročník 

Sportujeme - projektové dny 8. a 9. ročník 

Program o zdravém stravování - "Zdravá 5"  7. C, D, E 

vánoční prázdniny   

LEDEN   

Program o zdravém stravování - "Zdravá 5"  7. A, B 

Drogy a závislosti - preventivní program 8. ročník 

Výběrový lyžařský kurz - Rakousko Alpy zájemci 

OK Dějepisná olympiáda - Plzeň postupující žáci 

Biologická olympiáda - školní kolo  zájemci 

OK Olympiáda z českého jazyka - Plzeň postupující žáci 

Návazný preventivní program - Klima ve třídě 6. A, B, C 

Olympiáda z německého jazyka -  školní kolo  zájemci 

OK Fyzikální olympiáda - Přeštice postupující žáci 
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Pythagoriáda zájemci z 6. - 8. r. 

Olympiáda z anglického jazyka -  školní kolo  zájemci 

OK Matematická olympiáda - kategorie 9+5 - Plzeň postupující žáci 

pololetní prázdniny   

ÚNOR   

Aids, sex a vztahy - preventivní program  9. ročník 

Recitace - školní kolo 6. - 9. ročník  

Karlovarský skřivánek -  krajské kolo Plzeň postupujicí žáci 

Zeměpisná olympiáda -  školní kolo Přeštice  zájemci 

Chemická olympiáda -  školní kolo Přeštice zájemci 

Olympiáda z německého jazyka -  okresní kolo Plzeň postupujicí žáci 

Kroužek lezení - exkurze Plzeň - lezecká stěna zájemci z kroužku 

Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník 

Olympiáda z anglického jazyka - okresní kolo - Plzeň postupující žáci 

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo Blovice postupující žáci 

Chemická olympiáda - okresní kolo Přeštice postupující žáci 

BŘEZEN   

JARNÍ prázdniny   

Skrytá nebezpečí internetu - preventivní program  7. ročník 

od 11. 3. 2020 škola pro žáky uzavřena - distanční vzdělávání   

DUBEN   

škola pro žáky uzavřena - distanční vzdělávání   

KVĚTEN   

od 11. 5. 2020 Konzultace 9. ročníku + distanční vzdělávání   

ČERVEN   

od 8. 6. 2020 Konzultace 6. - 8. ročníku + distanční vzdělávání   

Třídnický den 6. - 8. ročníku   

Třídnický den 9. ročníku   

Předání vysvědčení   
 

 

15.3.  Účast na projektech jiných subjektů 
 

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

organizují jiné subjekty. Téměř všechny naplánované akce byly z důvodu uzavření škol a 

vyhlášení nouzového stavu zrušeny bez náhrady. Bohužel ani situace po částečném znovuotevření 

škol nepřála pořádáním již dlouhodobě úspěšných akcí (Český svaz chovatelů, Městská knihovna 

Přeštice na akci „Pasování na čtenáře“ pro 1. ročník, Klub vojáků v záloze - „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. 
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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 2019/20 opětovně realizován na celé škole a kromě 

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

I tuto oblast výrazně zasáhla nepříznivá epidemiologická situace a uzavření škol. Mnoho 

naplánovaných akcí nemohlo být realizováno. 
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16.   Úspěchy našich žáků ve školním roce 2019/2020 

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) 

Matematická soutěž Pangea 

- krajské kolo 

 2. místo  Anna Bryndová (4. A)  N. Květoňová 

 5. místo  Daniel Tolar (V. B)  P. Čapková 

Výtvarná soutěž Kuřátko  

Plzeňského a Jihočeského 

kraje 

 1. místo Vojtěch Slouka (4. A)  N. Květoňová 

Karlovarský skřivánek 

- krajské kolo 

 1. místo a postup 

 do celostátního kola 
 Klára Radová (3.A) 

 V. Kopřivová 

 N. Květoňová  5. místo a náhradník 

 do celostátního kola 
 Erik Bajraktari (3.A) 

Matematická olympiáda 

- okresní kolo 
 9. místo  Daniel Tolar (5.B)  P. Čapková 

Přehazovaná 

- okresní kolo 
 1. místo  družstvo žáků 5. ročníku  L. Friebel 

Florbal 

- krajské kolo 
 2. místo  družstvo děvčat  R. Mašát 

Florbal 

- okresní kolo 

 1. místo  družstvo děvčat  R. Mašát 

 2. místo  družstvo chlapců  L. Friebel 

Logická olympiáda 

- krajské kolo 

 22. místo  Odřej Rudolf (5.C)  Š. Havlíčková 

 30. místo  Daniel Tolar (5.B) 

 P. Čapková  33. místo   Šimon Tykvart (5.B) 

 účast  Eliška Kubíková (5.B) 

Přespolní běh 

- okresní kolo - chlapci 

 2. místo  Pavel Mačejovský 

 R. Mašát 

 3. místo  Daniel Tobias Volopich 

 5. místo  Filip Fořt 

 6. místo  Lukáš Kydlíček 

 7. místo  Michal Kydlíček 

Přespolní běh 

- okresní kolo - děvčata 

 3. místo  Aneta Knopfová 

 5. místo  Klára Sýkorová 

 7. místo  Adéla Burlová 

 10. místo  Tereza Benešová 
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16. 2.        

2. stupeň ZŠ 
soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Zeměpisná olympiáda 

- okresní kolo 

 2. místo (kat. A)  Šimon Hamršmíd (6.C)  M. Malík 

 3. místo (kat. B)  Jiří Štěpán (7.C)  M. Kindl 

 8. místo (kat. B)  Aneta Rymusová (7.D)  D. Hodanová 

 7. místo (kat. C)  Alena Švihlová (8.E)  J. Rajčok 

Chemická olympiáda 

- okresní kolo 

 4. místo (kat. D)  Nikola Švarcová (9.D)  V.Kašpar 

 5. místo (kat. D)  Nikola Dupalová (9.B)  V. Kašpar 

 6. místo (kat. D)  Michaela Živná (9.C)  M. Majerová 

Soutěž v anglickém jazyce 

-okresní kolo 
 5. místo (kat. I.A)  Klára Štýsová (6.E) 

 O. Volfová 

Naxerová 

Soutěž v německém jazyce 

- okresní kolo 

 1. místo (kat. I.A)  Markéta Šíchová (7.B) 
 L. Křížová 

 8. místo (kat. I.A)  Adam Krs (7. B) 

 1. místo (kat. II.A)  Idriz Bajraktari (8.D)  L. Křížová 

 3. místo (kat. II.A)  Adéla Krsová (9.D)  J. Mračková 

Matematická olympiáda 

- okresní kolo 
 8. - 9. místo  David Matas (9.C)  M. Malík 

Karlovarský skřivánek 

- krajské kolo 

postup do 

celostátního kola 
 Klára Štýsová (6.E)  J. Valentová 

Olympiáda v českém 

jazyce  

- okresní kolo (kat. I) 

 4. místo  Lucie Radová (9.C)  V. Straková 

Fyzikální olympiáda  

- okresní kolo (kat. F) 

 2. místo  Marek Trš (8.E) 
 J. Dobranský 

 3. místo  Alena Švihová (8.E) 

Dějepisná olympiáda 

- okresní kolo 
 8. místo  Lucie Radová (9.C)  M. Kaslová 

Basketbal 

- okresní přebor 

 1. místo s 

postupem 
 družstvo děvčat (IV) 

 D. Hodanová 

 I. Malátová 

 1. místo s 

postupem 
 družstvo chlapců (IV)  M. Kindl 

Házená 

- krajské kolo 
 6. místo  družstvo děvčat (IV)   P. Fornouz 

Florbal 

- okresní kolo 

 4. místo družstvo děvčat (III)  P. Fornouz 

 4. místo družstvo děvčat (IV) 
 P. Fornouz 

 I. Malátová 

Přespolní běh 

- krajské kolo 

 3. místo  družstvo děvčat (III) 

 I. Malátová 
 5. místo  družstvo chlapců (III) 

 2. místo  družstvo chlapců (IV) 

 1. místo  Michal Pergler (IV) 

Přespolní běh 

- okresní kolo 

 1. místo  družstvo děvčat (III) 

 I. Malátová  

 

 

 

I. Malátová 

 

 1. místo  družstvo chlapců (III) 

 2. místo  družstvo děvčat (IV) 

 1. místo  družstvo chlapců (IV) 

 1. místo  Daniel Kuběna (III) 

 3. místo  Nikol Pechanová (III) 

 1. místo  Michal Pergler (IV) 

 1. místo  Tereza Burlová (IV) 

Atletický čtyřboj 

- okresní kolo 

 1. místo s 

postupem 
 družstvo děvčat (IV) 

 I. Malátová 

 D. Hodanová 
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Atletický čtyřboj 

- okresní kolo 

 2. místo  družstvo chlapců A (IV)  M. Kindl 

 3. místo  družstvo chlapců B (IV)  P. Fornouz 

 1. místo - 

jednotlivci 
 Viktorie Ritterová   

 2. místo - 

jednotlivci 
 Tereza Burlová   

 3. místo - 

jednotlivci 
 Zuzana Nová   

 3. místo - 

jednotlivci 
 Tobias Jeslínek   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.   Školní atletický klub 

Trenér: Čeněk Smetana 

Školní atletický klub provozoval i roce 2020 svoji činnost. Hlavní činnost byla zaměřena na 

atletickou přípravku na žáky 1. – 2. ročníku i na výkonností přípravku 3. – 5. ročníku. Bohužel i 

v organizaci závodů pro výkonnostní skupinu 6. 9. ročník se projevila nákaza, velké množství 

závodů bylo zrušeno a po uzavření škol v březnu 2020 byla ukončena činnost klubu až do začátku 

nového školního roku. 
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I na tradičním rozloučení se žáky 9. ročníku byl vidět dopad předchozího období nejistoty. 

 

 

 

V Přešticích 6. října 2020 

                 Mgr. Petr Fornouz 

                     ředitel školy  


