
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice 

 

 

 

 

 

 

o činnosti Základní školy Josefa Hlávky 

Přeštice 

ve školním roce 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

na svém jednání dne 29. září 2021. 



 

 

 



 

 

Obsah 
 

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

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

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

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

4.1. Prospěch žáků (stav k 31. 8. 2021) ............................................................................... 6 
4.2. Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ ...................................................................................... 6 
4.3. Výsledky vzdělávání žáků ............................................................................................ 6 

4.4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy ............................................................... 9 
5. Prevence rizikového chování .......................................................................................... 9 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorská činnost .................................. 13 
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ..................................................... 14 
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalších 

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

9. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) ........................................................................... 18 
9.1. Příjmy (kalendářní rok 2020) ..................................................................................... 18 

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ........................... 19 

11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů ............................................................................................................................ 20 

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

ve vzdělávání ................................................................................................................ 22 
13.    Zájmové útvary ................................................................................................................ 22 

14.    Další údaje ....................................................................................................................... 25 
14.1.   Spolupráce s rodičovskou veřejností ......................................................................... 25 

14.2.   Partnerské vztahy se školami ..................................................................................... 26 
14.3.  Materiální a technické zabezpečení ............................................................................ 26 

15.    Seznam aktivit a prezentace školy na veřejnosti ............................................................. 30 

15. 1.   AKCE PRO ŽÁKY   - 1. stupeň ............................................................................... 30 
15.2.   AKCE PRO ŽÁKY 2. stupeň .................................................................................... 33 
15.3.  Účast na projektech jiných subjektů ........................................................................... 34 

16.   Úspěchy našich žáků ve školním roce 2020/2021 ............................................................ 34 
16. 1. - 1. stupeň  ZŠ ............................................................................................................. 34 

16. 2. - 2. stupeň ZŠ .............................................................................................................. 35 
16.3. - Školní atletický klub ................................................................................................. 35 



 

4 

 



 

5 

 

Charakteristika školy 

 
Název školy: Základní škola Josefa Hlávky Přeštice 

úplná adresa: 334 01 Přeštice, Na Jordáně 1146 

právní forma: příspěvková organizace 

telefonní spojení: tel.: 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 * 

99/90,279 71/64,216 
* 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 96, 41%  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 

8. 4. 2021 

Počet dětí, které 

nastoupí k 1. 9. 2021 

Počet tříd 

 

96 82 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. 2021) 
 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

 

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

968 641 315 12 0 

Opravné zkoušky se konaly celkem pro 12 žáků z nichž neprospěli 4 žáci u opravných zkoušek. 

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona: 0 

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

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

 

4.2. Počet žáků, kteří odešli ze ZŠ 
 

Počet vycházejících žáků 132 

Žáci, kteří přešli do SŠ 132   

Z toho 4 žáci ze 7. ročníku   Na šestileté gymnázium 

 6 žáků z 8. ročníku   na střední školu 

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

91 žáků na maturitní obory, z toho: 

- Gymnázia 16 žáků  

- Obchodní akademie 10 žáků 

- Střední zdravotnické školy 3 žáků 

- Střední průmyslové školy 32 žáků 

- SOŠ 47 žáků 

- Střední zemědělská škola 4 žáků 

- SOU 16 žáků 

- Umělecké školy a konzervatoře 3 žáci 

- Speciální školy 1 žák 

 

4.3. Výsledky vzdělávání žáků 
Školní rok 2020/2021 byl opět velice specifický. V září 2020 nastoupili všichni žáci k prezenční 

výuce. Na začátku školního roku bylo vytvořeno tzv. přechodné období, kdy vyučující 

v jednotlivých předmětech měli do 16. října možnost opakování a především doplnění učiva 

z předchozího ročníku, kdy učivo nemohlo být probráno z důvodu uzavření škol v březnu 2020 

kvůli pandemii COVID-19. Bohužel obdobná situace jako na jaře 2020 se opakovala i na podzim 

při začátku nového školního roku.  

V polovině října byly školy opět uzavřeny, na prezenční výuku mohli docházet pouze žáci 1. a 2. 

ročníku. Ostatní žáci měli distanční výuku. Tato situace trvala s různými drobnými obměnami celé 

první pololetí. Ve druhém pololetí se situace ještě zhoršila, kdy byli všichni žáci na distanční 

výuce. Níže je přehled všech opatření na 1. a 2. stupni během školního roku 2020/2021. Jednotlivá 

nařízení významně ovlivňovala chod školy, často měnila podmínky a z hlediska organizace výuky 

(prezenční, kombinované, distanční) nebylo vždy jednoduché vše ze dne na den měnit. Níže je 

uveden přehled všech nařízení vztahující se k organizaci vyučování u jednotlivých stupňům 

základní školy. 
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Školní rok 2020/2021 – 1. stupeň ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 

 Vzdělávání distančním způsobem od 14. 10. 2020. Usnesení vlády ČR č. 1022  

ze dne 12. října 2020.  

(1. – 5. ročník) 

 Mimořádné volno 26. a 27. 10. 2020. MŠMT-39185/2020-1 Usnesení vlády ČR č. 1022  

ze dne 12. října 2020. 

 Od 18. 11. 2020 prezenční výuka v 1. a 2. ročníku. 

3. – 5. ročník: Vzdělávání distančním způsobem. Usnesení vlády ČR č. 1191  

ze dne 16. 11. 2020.  

 Od 30. 11. 2020 prezenční výuka 1. – 5. ročníku dle Pokynů MŠMT. 

 Volné dny 21. a 22. 12. 2020. Usnesení vlády ČR č. 1335 ze dne 14. prosince 2020. 

 Vzdělávání distančním způsobem od 4. - 10. 1. 2021. Usnesení vlády ČR č. 1377  

ze dne 23. prosince 2020. (3. - 5. ročník), 1. a 2. ročník prezenčně 

 Vzdělávání distančním způsobem od 11. - 22. 1. 2021. Usnesení vlády ČR č. 13  

ze dne 7. ledna 2021. (3. - 5. ročník), 1. a 2. ročník prezenčně  

 Vzdělávání distančním způsobem od 25. 1. - 14. 2. 2021. Usnesení vlády ČR č. 56  

ze dne 22. ledna 2021. (3. - 5. ročník), 1. a 2. ročník prezenčně 

 Vzdělávání distančním způsobem od 15. – 28. 2. 2021. Usnesení vlády ČR č. 129 

ze dne 14. února 2021. (3. - 5. ročník), 1. a 2. ročník prezenčně 

 Vzdělávání distančním způsobem od 1. 3.– 21. 3. 2021. Usnesení vlády ČR č. 200  

ze dne 26. února 2021. (1. - 5. ročník) 

 Vzdělávání distančním způsobem od 22. 3.– 28. 3. 2021. Usnesení vlády ČR č. 300  

ze dne 18. března 2021. (1. - 5. ročník) 

  Vzdělávání distančním způsobem od 29. 3. – 11. 4. 2021. Usnesení vlády ČR č. 315  

ze dne 26. března 2021. (1. – 5. ročník) 

 Vzdělávání rotačním způsobem od 12. 4. 2021 – 23. 4. 2021. Mimořádné opatření MZDR 

14600/2021-1 MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021. 

 Vzdělávání rotačním způsobem od 26. 4. 2021 – 30. 4. 2021. Mimořádné opatření MZDR 

14600/2021-3/MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021. 

 Vzdělávání rotačním způsobem od 3. 5. 2021 – 14. 5. 2021. Mimořádné opatření MZDR 

14600/2021-5/MIN/KAN ze dne 27. dubna 2021. 

 Od 17. 5. 2021 je na základních školách umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně bez 

rotací (prezenční výuka). Usnesení vlády ČR č. 448 ze dne 10. května 2021. (1. – 5. 

ročník) 

 Od 24. 5. 2021 – prezenční výuka. Provoz škol podle Usnesení vlády ČR č. 471  

ze dne 17. května 2021. (1. – 5. ročník) 

 Od 31. 5. 2021 – prezenční výuka. Provoz škol podle Usnesení vlády ČR č. 485 ze dne 

24. května 2021. (1. – 5. ročník) 

 Od 8. 6. 2021 – prezenční výuka. Provoz škol podle Mimořádného opatření MZDR 

15757/2020–53/MIN/KAN ze dne 7. června 2021. (1. – 5. ročník) 
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 Školní rok 2020/2021 – 2. stupeň ZŠ Josefa Hlávky Přeštice 

 Vzdělávání distančním způsobem od 12. 10. 2020. Usnesení vlády ČR č. 997  

ze dne 8. října 2020.  

(6. a 9. ročník) 

 Vzdělávání distančním způsobem od 14. 10. 2020. Usnesení vlády ČR č. 1022  

ze dne 12. října 2020.  

(6., 7., 8., 9. ročník) 

 Mimořádné volno 26. a 27. 10. 2020. MŠMT-39185/2020-1 Usnesení vlády ČR č. 1022  

ze dne 12. října 2020. 

 Rotační výuka od 30. 11. – 19. 12. 2020 dle Pokynů MŠMT. (9. ročník prezenčně, ostatní 

rotačně) 

 Volné dny 21. a 22. 12. 2020. Usnesení vlády ČR č. 1335 ze dne 14. prosince 2020. 

 Vzdělávání distančním způsobem od 4. - 10. 1. 2021. Usnesení vlády ČR č. 1377 

 ze dne 23. prosince 2020. (6., 7., 8., 9. ročník) 

 Vzdělávání distančním způsobem od 11. - 22. 1. 2021. Usnesení vlády ČR č. 13  

ze dne 7. ledna 2021. (6., 7., 8., 9. ročník) 

 Vzdělávání distančním způsobem od 25. 1. - 14. 2. 2021. Usnesení vlády ČR č. 56  

ze dne 22. ledna 2021. (6., 7., 8., 9. ročník) 

 Vzdělávání distančním způsobem od 15. 2. – 28. 2. 2021. Usnesení vlády ČR č. 129  

ze dne 14. února 2021. (6., 7., 8., 9. ročník) 

 Vzdělávání distančním způsobem od 1. 3. – 21. 3. 2021. Usnesení vlády ČR č. 200  

ze dne 26. února 2021. (6., 7., 8., 9. ročník) 

 Vzdělávání distančním způsobem od 22. 3. – 28. 3. 2021. Usnesení vlády ČR č. 300  

ze dne 18. března 2021. (6., 7., 8., 9. ročník) 

 Vzdělávání distančním způsobem od 29. 3. – 11. 4. 2021. Usnesení vlády ČR č. 315  

ze dne 26. března 2021. (6., 7., 8., 9. ročník) 

 Vzdělávání distančním způsobem od 12. 4. – 25. 4. 2021. Mimořádné opatření MZDR 

14600/2021-1/ MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021. (6., 7., 8., 9. ročník) 

 Vzdělávání distančním způsobem od 26. 4. 2021. Mimořádné opatření MZDR 

14600/2021–3/ MIN/KAN ze dne 19. dubna 2021. (6., 7., 8., 9. ročník) 

 Vzdělávání rotačním způsobem od 3. 5. 2021. Mimořádné opatření MZDR 14600/2021–

5/MIN/KAN ze dne 27. dubna 2021. (6., 7., 8., 9. ročník) 

 Od 17. 5. 2021 je na základních školách umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně bez 

rotací (prezenční výuka). Usnesení vlády ČR č. 448 ze dne 10. května 2021. (6., 7., 8., 9. 

ročník) 

 Od 24. 5. 2021 – prezenční výuka. Provoz škol podle Usnesení vlády ČR č. 471  

ze dne 17. května 2021. (6., 7., 8., 9. ročník) 

 Od 31. 5. 2021 – prezenční výuka. Provoz škol podle Usnesení vlády ČR č. 485  

ze dne 24. května 2021. (6., 7., 8., 9. ročník) 

 Od 8. 6. 2021 – prezenční výuka. Provoz škol podle Mimořádného opatření MZDR 

15757/2020-53/MIN/KAN  ze dne 7. června 2021. (6., 7., 8., 9. ročník) 
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4.4. Výsledky přijímacího řízení na střední školy  
 

gymnázia 16, z toho 4 z 7. ročníku 

obchodní akademie 10 

střední zemědělské školy 4 

střední zdravotnické školy 3 

střední průmyslové školy 32, z toho 2 žáci na nematuritní obory 

SOŠ   47, z toho 15 žáků na nematuritní obory 

SOU s maturitou 16, z toho 1 maturitní obor a 6 z 8. ročníku 

Speciální školy 1 

 

 

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 působí metodičky prevence, které 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 také v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích 

oblastí, při realizaci průřezových témat i při volnočasových aktivitách.  

Vedení školy společně s třídními učiteli a metodičkami prevence řeší případné náznaky rizikového 

chování, probíhají konzultace s jednotlivými žáky či celými třídními kolektivy a v případě potřeby 

i s rodiči.  

Velký význam v rámci prevence mají Adaptační kurzy, které jsou určeny pro nové kolektivy žáků 

v 6. ročníku a probíhají vždy v prvním týdnu nového školního roku. Jedná se o celodenní program 

pro žáky jednotlivých tříd zaměřený na techniky sociálně-psychologického výcviku. Adaptační 

kurz vede metodik prevence a po celou dobu je současně přítomen třídní učitel, případně asistent 

pedagoga s cílem rychlého a efektivního nastavení pozitivních vztahů ve třídě.  
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Prostředí při preventivní akci v proti drogovém vlaku bylo velice autentické 

 
 

Všechny preventivní akce na 2. stupni, s výjimkou adaptačních kurzů, byly ve školním roce 

2020/21 z důvodu epidemie koronaviru zrušeny. 

V závěru školního roku proběhla ve spolupráci s městem akce “proti drogový vlak“ 

zaměřená proti drogám a alkoholu. Akce byla pořádána ve spolupráci se zřizovatelem. 
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Adaptační kurzy pro 6. ročník jsou významnou aktivitou pro vytváření vazeb v novém kolektivu. 

 

 
 

Adaptační kurzy byly jedinou akcí v rámci preventivní činnosti před uzavřením škol 

  



 

12 

 

Preventivní akce uskutečněné ve školním roce 2020/2021 

 

Rada dětí se sešla v září a provedla Anketu č.1 ve třídách na téma „Můj návrat do školy“. 

Preventivní programy byly výrazně omezeny z  důvodů mimořádných opatření MŠMT a MZDR. 

Prevence probíhala formou třídnických hodin – online setkávání TU se žáky, kde se snažili TU 

motivovat žáky k práci při distanční výuce, popř. řešili pomoc dětem v obtížné situaci v nouzovém 

stavu. 

Deváťáci páťákům – nebylo možno uskutečnit přímé setkání, proto žáci 9. ročníku připravili 

online únikovou hru, ve které se jedná o představení školy – budovy 2. st. naší ZŠ. 

 

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

(epidemie COVID-19): 

 

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 

Environmentální programy se ve školním roce 2020/2021 na 1. ani 2. stupni téměř 

neuskutečnily z důvodu nařízených epidemiologických opatření a omezenému provozu škol. 

 

Jednou z mála akcí byl sběr kaštanů a žaludů na 1. stupni. Kaštany i žaludy se vybíraly i během 

uzavření škol. Probíhala jak soutěž jednotlivců, tak i celých tříd. Vítězné třídy byly pozvány do 

obory Čertáno, kde byl pro žáky připraven environmentální program a následně sběr shozů daňků, 

které si žáci mohli odnést domů. Celá akce, konaná 15. června byla velice zdařilá a přínosná. 

 

 
 

 Poznávání zvířat v oboře Čertáno 
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Trofeje z obory Čertáno u Horšovského Týna, které si žáci odvezli domů 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, lektorská činnost 

Počet vzdělávacích akcí 229, z toho 1. st. – 86 

Pravidelná celoroční školení 8 

Celkový počet účastníků 104 

Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie 

"Líného učitele" 

67 

Vzdělávací instituce - Národní institut vzdělávání, ZČU Plzeň, 

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková 

škola Plzeň, AV Media, Oxford, PPPP, 

jazyková škola Eufrat, SYPO, MAS 

Aktivios 

 

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. Mnoho 

školení probíhalo formou webinářů. I v této oblasti došlo k výrazné redukci akcí. 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Velice nepříznivá epidemiologická situace, výrazná omezení společenského, kulturního a 

spolkového života nedovolila realizovat žádnou z dlouhodobých aktivit.  

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. 

Epidemiologická situace, uzavření bazénů a lyžařských areálů bohužel neumožňovalo 

realizovat žádnou z nadstavbových aktivit. Nekonaly se ani lyžařské kurzy pro sedmý ročník. 

 

 

 
 

Výroba vánočních přáníček pro seniory žáky 1. ročníku byla jedna z mála typických 

předvánočních aktivit 
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..i předání přáníček proběhlo netradičně v souladu s nařízenými opatřeními. Pro obě strany to 

bylo smutné a přesně to vyjadřovalo náladu v celé společnosti 

 

 

190. výročí narození Josefa Hlávky 

Rok 2021 se nese v duchu významného výročí přeštického rodáka Josefa Hlávky, neboť tento 

architekt a mecenáš evropského formátu se narodil 15. února 1831, tedy přesně před 190 lety. 

Současná doba ve znamení koronavirové epidemie bohužel zatím velkým oslavám nepřeje. 

Žáci a učitelé přeštické školy, která od roku 2012 hrdě nese Hlávkovo jméno, však na slavného 

rodáka nezapomněli. Během distanční výuky vznikaly výtvarné práce a prezentace o životě a 

díle Josefa Hlávky. Rovněž se připravili video-povídání o Hlávkově životě a jeho celoživotní 

práci očima dětí s názvem „Hovory s Josefem Hlávkou”. Natáčení proběhlo na místech, která 

jsou s Hlávkou spojena – rodný dům v Hlávkově ulici v Přešticích, přeštický kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, zámek v Lužanech i obě budovy přeštické základní školy. Celý 

projekt bude představen na konci října. Výtvarné práce a prezentace vytvořené žáky během 

distanční výuky byly ke zhlédnutí ve vestibulu radnice. V kvízu „Jak znáte Josefa Hlávku?”, 

který vytvořily žákyně naší školy, si můžete ověřit své znalosti o významném přeštickém 

rodákovi. 

 

https://www.zsprestice.cz/index.php?id=12-13/12-13-cestny-nazev0


 

16 

 

 

Zimní střediska byla v celé Evropě uzavřeny, nekonaly se lyžařské kurzy 7. ročníku ani 

výběrový zájezd do Rakouska 

 

     

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

dalších kontrol 

Ve školním roce 2020/2021 byla provedena inspekční činnost ČŠI. Inspekční činnost se týkala 

prošetření na oznámení, které se týkalo způsobu hodnocení při distanční výuce a rozsahu výuky 

při distanční výuce.  Dále byla v květnu 2021 ČŠI provedena inspekční činnost na získávání a 

analyzování informací o činnosti školy v období po návratu žáků k prezenční výuce.  

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.  
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Velice oblíbený den „ČERTÍ ŠKOLY“ proběhl 4. prosince 2020 

 

 

 
 

Účast v akci Srdce pro sestry bylo poděkování všem zdravotníkům za zvládnutí těžkého období 

spojeného s nákazou COVID-19 
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9. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 

9.1.  Příjmy (kalendářní rok 2020) 
 

 Hlavní 

činnost 

Doplňková 

činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 58991  58991 

dotace na provozní výdaje od zřizovatele 9300  9300 

poplatky od rodičů – školné 265  265 

poplatky za stravování  1767  1767 

příjmy z doplňkové činnosti  210 210 

ostatní příjmy-Hlávkova nadace, čerpání fondů 80  80 

další příjmy   0 

výnosy z transferů (Podpora rozvoje výuky PV, 

Modernizace IT, Ve spojení s přírodou, 

Šablony II.) 

423 

 

423 

Celkem 70826 210 71036 

 

 

 Výdaje (kalendářní rok 2019) 

 Hlavní činnost   Doplňková 

činnost 

CELKEM 

Investiční 2167  2167 

Neinvestiční 70037 167 70204 

z toho:    

přímé náklady    

    na platy pracovníků 45126 33 45159 

    ostatní osobní náklady 95 71 166 

    zákonné odvody + FKSP 16176 12 16188 

    náklady na DVPP 53  53 

    náklady na učební pomůcky 344  344 

    přímé ONIV(cestovné, úraz. poj. OOPP) 543  543 

    OON ( Hlávkova  nadace, ost.dary) 46  46 

provozní náklady    

spotřeba materiálu  3423 51 3474 

Energie 1077  1077 

opravy a údržba 1338  1338 

ostatní služby 1468  1468 

Jiné ostatní náklady 348  348 
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10.   Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Z mezinárodních programů je stále aktivní vzájemná spolupráce s Krškem. Nepříznivá situace 

bohužel nedovolila realizovat vzájemný výměnný pobyt žáků ze Slovinska v naší škole. Vzhledem 

k tomu, že žáci, kteří se dlouhodobě účastnili projektu, vycházeli, projekt se od nového školního 

roku přesunul do jiné formyod počátku. 

Jiných rozvojových ani mezinárodních projektů se škola neúčastnila. 

 

 
 

Zahájení školního roku se tradičně účastní Mgr. Karel Naxera, starosta města Přeštice, Mgr. Petr 

Fornouz, ředitel školy, Mgr. Pavlína Křenová, zástupce ředitele školy          (foto Ing. Jiří Běl) 
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Žáci 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 (foto Ing. Jiří Běl) 

 
 

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 

byl z důvodů epidemie COVID-19 posunut na 30. 9. 2021. 

Z celkové částky projektu 1 801 557 Kč bylo vše proinvestováno k 30. září 2021. Z důvodů 

převodu jednotek z projektových dnů mimo školu na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

v oblasti osobnostně sociálního rozvoje (změna č. 2) budeme vracet 780 Kč. Tato změna byla 

nutná vzhledem k dlouhodobému uzavření škol a nemožnosti uskutečnění dostatečného počtu 

projektových dnů mimo školu. 

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. Pro žáky 1. stupně 

bylo dále zakoupeno 15 ks ozobotů BIT pro výuku informatiky.  

Z projektu jsme financovali projektové dny mimo školu, kterých se do září 2021 celkem 

účastnilo 642 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 

osmého ročníku měli díky prostředkům z projektu hrazenou dopravu na exkurzi do ZOO Praha. 

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 
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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 zrealizovali pro 651 žáků. 

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

5. ročníku a projektový den „Přeštice – město, které mám rád“, který absolvovali žáci 3. a 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 zažádali o změnu v projektu a převedení jednotek 

z projektových dnů mimo školu na jednotky DVPP. 

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 (Teams) a seznámení s prostředím, ve kterém pak probíhala 

distanční výuka při opětovném uzavření škol ve školním roce 2020/2021. V oblasti osobnostně 

sociálního rozvoje jsme prostředky použili na dva dlouhodobé kurzy, Logopedický asistent pro 

naši asistentku pedagoga a Feuersteinovo instrumentální obohacování pro učitelku 1. stupně. Další 

kurzy na osobnostně sociální rozvoj byly zaměřené na spolupráci učitele a asistenta pedagoga a 

komunikaci v krizových situacích. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali v srpnu 2021 

školení s názvem Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „Líného učitele“. 

 

 

 

 
  

 Zápis nových žáků do 1. ročníku se konal opět bez dětí 
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Stejně jako zápis dětí do 1. ročníku proběhl i zápis do školní družiny pouze s rodiči 

 

 
 

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 a dalšími subjekty. Bohužel i v této oblasti došlo k výrazné redukci spolupráce 

právě z důvodu epidemiologických a hygienických opatření. 

Mnohé akce, které byly naplánovány, nebyly uskutečněny. I tuto oblast výrazně zasáhla 

omezení přijatá s rozšířením COVID – 19. 

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. 

 

 13.    Zájmové útvary 

Ve školním roce 2020/21 byly připraveny k otevření o 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 2020/2021.  

Se zavedením omezení a uzavření škol zájmové kroužky nebyly otevřeny s výjimkou kroužku 

matematiky a českého jazyky přípravy na přijímací řízení, které probíhaly distanční formou. 
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Zájmové útvary – přípravný kroužek 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 8 učitelů přímo v prostorách.  

Přípravné kroužky  probíhaly i v dově uzavření škol. Příprava na zkoušky byla pro všechny 

mnohem náročnější a i termíny závěrečných zkoušek v jednotlivých úrovních byly několikrát 

odloženy. Zaběhnutý proces přípravy nám nezastavila ani karanténa a naše přípravné kroužky A2 

Key for Schools a B1 Preliminary probíhaly po celý školní rok podle aktuální situace buď 

prezenčně, nebo online na platformě Teams.  

V letošním školním roce proběhly v budově naší školy ostré zkoušky úrovně B1 Preliminary for 

Schools a A2 Key for Schools za účasti 25 žáků naší školy.  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

S téměř půlročním zpožděním byly předány žákům certifikáty Cambridge za úspěšné splnění 

zkoušek 
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Školní družina  

 

 
Školní družina otevřela v tomto roce šest oddělení s celkovou kapacitou 170 žáků. Čtyři oddělení 

byla v budově 1. stupně ZŠ v Rebcově ulici (žáci 1. a 2. tříd) a dvě oddělení přecházela do budovy 

ZŠ Na Jordáně. 

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

zájmové.  

Po celý rok bylo pro žáky připraveno mnoho akcí, při kterých školní družina spolupracovala 

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

Přeštice aj. Akce školní družiny byly z důvodu covidové situace značně omezeny a uskutečňovaly 

se pouze v kmenových třídách Podrobný seznam akcí za rok 2020/ 2021 je uveden níže.  

 

Podzim 

 
Duhový chodník - kreslení na asfalt 

Bezpečná cesta do školy - beseda se strážníky městské policie 

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

ochutnávka 

Chutě a barvy podzimu- soutěže, výrobky z přírodních materiálů 

Poznej své město - naučná procházka po městě 

Podzimní stopovačka 

 

 

Zima 

 

Mikulášská nadílka 
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 

 

 

Jaro 

 
Den dětí- dětský jarmark – sportovní odpoledne s plněním úkolů na stanovištích 

Jarní stopovačka 

Celoodpolední vycházky do přírody – sběr a určování bylin podle herbáře 

Stavby z přírodního materiálu v přírodě 

Bezpečnost o prázdninách - beseda s Městskou policií Přeštice 
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Den dětí – žetony za sportovní výkony si děti vyměnily za odměny na jarmarku 

 

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. Činnost Rady rodičů byla v tomto 

školním roce utlumena i z důvodu nařízených opatření týkající se omezení počtu lidí při 

jednáních. Čerpání z rozpočtu bylo vzhledem ke zrušení množství akcí minimální.  

Ve školním roce 2020/2021 se spolupráce s rodičovskou veřejností přesunula do polohy rodič-

vyučující přes aplikaci TEAMS z  důvodu distanční výuky, kdy i celý proces vzdělávání probíhal 

vzdálenou formou. 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 
 

V závěru školního roku proběhla mezi našimi školami historicky první videokonference 

zúčastněných učitelů, během které byla rámcově dohodnuta distanční spolupráce našich škol pro 

následující období.  

V letošním školním roce nebyl s naší partnerskou školou v Kršku realizován z důvodu nejisté 

epidemiologické situace bohužel žádný studentský projekt. To by se už v následujícím školním 

roce mělo změnit a distanční spolupráce prostřednictvím platformy Teams se opět budou účastnit 

žáci obou škol. 

 

 

 
 

Setkání s kolegy z Krška proběhlo bohužel také pouze on line 

 

 

14.3.  Materiální a technické zabezpečení 
 

Během školního roku2020/2021 v době uzavření školy byly realizovány a během prázdnin byly 

kompletně rekonstruovány dvě třídy na 1. stupni, výtvarně dotvořena výzdoba chodeb v budově 

Rebcova. Nejvýznamnější dokončenou akcí byla kompletní rekonstrukce hřiště „Úprava 

sportovních ploch u budovy Rebcova“. Dokončením této akce v celkové hodnotě více jak 4 mil. a 

za podpory dotace z IROPU získala škola (1. stupeň a školní družina) sportovní zázemí 

odpovídající dnešní době a nárokům na bezpečnost a zdraví při sportovních aktivitách. 

V prostoru atria Na Jordáně byl dokončen vodní biotop, který vhodně doplňuje již stávající 

geologickou část, venkovní učebnu a okrasné záhony. Velký podíl na celé realizaci vodního 

biotopu měla rodina Kriegelsteinových,  
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Vodní biotop přispěje i ke zlepšení klimatu v letním čase v atriu školy 

 

Spolupráce se zřizovatelem byla i ve školním roce 2020/2021 na velice dobré úrovni a 

především při koordinaci jednotlivých kroků při uzavření či postupnému znovuotevírání 

škol. 

 

 
 

Slavnostní otevření hřiště bylo ovlivněno hygienickými opatřeními 
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Otvírání hřiště: Mgr. P. Fornouz, ředitel školy, M. Krivda, místostarosta, Mgr. K. Naxera, 

starosta, P.. Winkelhofer, Vysspa s.r.o- zhotovitel (zprava) 

 

 
 

Po otevření hřiště využily děti možnost si vše nové vyzkoušet 
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Hřiště má sportovní několik sektorů pro různé aktivity 

 

Potřebné úpravy a investice v příštích letech: 

 

V areálu 1. stupně v Rebcově ulici: 

- postupná rekonstrukce tříd, nové osvětlení ve třídách (především západní část) 

- realizace venkovní učebny, úprava zahrady (dotace)  

 

 

V areálu 2. stupně Na Jordáně:  

- řešení klimatických podmínek školy (odvětrání chodeb, rekuperace) 

- rekonstrukce sportovního areálu – povrch atletické dráhy 

- oprava zateplení a fasády budovy - akutní 

 

Ve školní jídelně: 

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

(pořízeno v roce 2001)  

- nákup auta pro převoz obědů na 1. stupeň (2022) 

 

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

 

 

V Přešticích 24. září 2021       

 

                 Mgr. Petr Fornouz 

              ředitel školy  
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15.   Seznam aktivit a prezentace školy na veřejnosti  
 

15. 1.   AKCE PRO ŽÁKY  – 1. stupeň  
 

 

AKCE  ZÁŘÍ – 1. stupeň – 2020 

 

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ – září – listopad 

15. 9. „MAGIČTÍ LUCEMBURKOVÉ“ – beseda historika Libora Marka, 5. roč. 

23. 9. „Přeštice – město, které mám rád(a)“ – beseda historika Libora Marka, 4. roč. 

30. 9. „Přeštice – město, které mám rád(a)“ – beseda historika Libora Marka, 3. roč. 

 

 

AKCE  ŘÍJEN – 1. stupeň – 2020 

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ 

1. – 7. 10. ZÁKLADNÍ KOLO LOGICKÉ OLYMPIÁDY, 3. – 5. roč., 

dobrovolníci 

22. – 28. 10. ZÁKLADNÍ KOLO LOGICKÉ OLYMPIÁDY, 1. – 2. roč., 

dobrovolníci 

 

AKCE  LISTOPAD – 1. stupeň – 2020 

SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ 

 

AKCE  PROSINEC – 1. stupeň – 2020 

Adventní procházka Přešticemi spojená s výkladem o místních památkách (ve spolupráci 

s Domem historie): 15. 12. – III. C, 16. 12. – III. C, 17. 12. – III. B, 18. 12. – III. A 

17. 12. Předání vyrobených vánočních přáníček do Denního stacionáře Kristián  

– 1. ročník 

 

AKCE  LEDEN – BŘEZEN 1. stupeň – 2021 

3. 2. FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU 

24. 2. PRÁCE NA PROJEKTU HOVORY S JOSEFEM HLÁVKOU (natáčení – kašna na náměstí 

a kostelní schody) 

Matematická soutěž PANGEA – školní kolo (online), 4. a 5. ročník, vybraní žáci 

19. 3. Matematická soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN, 2. – 5. ročník, online 

30. 3. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ na téma JOSEF HLÁVKA - 

ŽIVOT A DÍLO, 4. a 5. ročník, přeštická radnice a vestibul školy 
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AKCE  DUBEN - ČERVEN – 1. stupeň – 2021 

6. 4. PROJEKT JOSEF HLÁVKA - VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ (vestibul školy 

v Rebcově ulici a v přízemí přeštické radnice) 

8. 4. ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU, 14. 00 – 17. 00,  BUDOVA ZŠ REBCOVA (na základě 

rezervačního systému, bez přítomnosti dětí) 

20. 4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY, 16. 30, online 

6. 5. ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY, 15. 30 – 17. 00, BUDOVA ZŠ  REBCOVA 

7. 5. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ PRO 1. STUPEŇ, 10. 30 

19. 5. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – OKRESNÍ KOLO, úspěšní řešitelé   

školního kola (5. ročník) 

20. a 25. 5. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD 

2. 6. ZKOUŠKY CAMBRIDGE – úroveň STARTERS, MOVERS 

 

ČERVEN – Výstava výtvarných prací ZUŠ a výstava maňásků v Domě historie Přešticka – 

všechny třídy 

ČERVEN – online koncert ZUŠ, všechny třídy 

ČERVEN – projekt Josef Hlávka – natáčení na zámku v Lužanech 

15. a 16. 6. – ŠKOLNÍ VÝLET, ZÁMEK LUŽANY, 3. ročník 

15. a 16. 6. – OBORA ČERTÁNO U HORŠOVSKÉHO TÝNA, výlet za odměnu za sběr kaštanů 

a žaludů, I. A, II. A, V. A, V. B 

18. a 22. 6. – PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, 1. a 2. ročník, spolupráce s knihovnou 

23. 6. – SPORTOVNÍ DEN, 3. ročník, hřiště Příchovice 

25. 6. – SPORTOVNÍ DEN, 5. ročník, hřiště Příchovice 
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15.2.   AKCE PRO ŽÁKY ‒ 2. stupeň  
 

Pro žáky 2. stupně proběhly adaptační kurzy pro 6. ročník a z důvodu uzavření škol (2. stupeň již 

od října 2020) byly ostatní plánované akce zrušeny. 

 
  USKUTEČNĚNÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

AKCE ROČNÍK 

ZÁŘÍ   

Adaptační kurzy 6. ročník 

ŘÍJEN   

od 12. 10. 2020 vzdělávání distančním způsobem   

LISTOPAD   

od 30. 11. 2020 vzdělávání rotačním způsobem   

PROSINEC   

od 30. 11. 2020 vzdělávání rotačním způsobem   

LEDEN   

od 4. 1. 2021 vzdělávání distančním způsobem   

ÚNOR   

od 4. 1. 2021 vzdělávání distančním způsobem   

BŘEZEN   

od 4. 1. 2021 vzdělávání distančním způsobem   

DUBEN   

od 4. 1. 2021 vzdělávání distančním způsobem   

Třídní aktiv on - line    

Konzultace k prospěchu za  1. čtvrtletí 2. pololetí     

KVĚTEN   

od 3. 5. 2021 vzdělávání rotačním způsobem   

od 17. 5. 2021 vzdělávání prezenčním způsobem   

ČERVEN   

Zkoušky Cambridge zájemci 

Malá pevnost Terezín - on-line prohlídka s průvodcem 9. ročník  

Terezínské gheto - on-line prohlídka s průvodncem  9. ročník  

Revolution Train v Přešticích - prohlídka s průvodcem + malý doprovodný program 7. a 8. ročník 

Školní výlety   

Rozloučení s deváťáky 9. ročník  
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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. 

Projekt „Ovoce do škol“ byl ve školním roce 2020/21 opětovně realizován na celé škole a kromě 

tohoto projektu je škola zapojena v rámci 1. stupně do projektu „Mléko do škol“.   I tento projekt a 

dodávky ovoce byly během roku několikrát přerušeny. 

 

 
 

16.   Úspěchy našich žáků ve školním roce 2020/2021 

I přes původní předpoklady účasti na soutěžích vývoj epidemiologické situace nedovolil pořádání 

a účast na vědomostních a sportovních soutěžích. Žáci se účastnili spíše individuálních soutěží 

v on-line prostředí. 
 

16. 1.  

1. stupeň  ZŠ 
 

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

Logická olympiáda 

- krajské kolo 
 28.-29. místo  Zuzana Šúšová (5.A)  N. Květoňová 

Matematický klokan  

- celostátní kolo (kat. Cvrček)  
 1. místo  Marek Beneš (3.A) 

 D. Mrskošová 
Matematický klokan  

- krajské kolo (kat. Cvrček)  
 1. místo  Marek Beneš (3.A) 

Matematický klokan  

- okresní kolo (kat. Cvrček)  

 1.-3. místo  Marek Beneš (3.A)  D. Mrskošová 

 4. - 7. místo  Kristýna Tomanová (3.B)  E. Veselá 

 8. - 11. místo 
 Tomáš Fritch (3.A) 

 D. Mrskošová 
 Jan Méner (3.A) 

 PANGEA  

 - matematická soutěž 

 - krajské kolo 

 8. místo  Kristýna Bezděková (4.B)  V. Holá 

 2. místo  Anna Ménerová (5.B)  J. Schlucková 

 3. místo  Nela Marie Řeřichová (5.A) 

 N. Květoňová  8. místo  Anna Kokošková (5.A)  

 9. místo  Zuzana Šúšová (5.A) 

 9. místo  Nella Krimlová (5.B)  J. Schlucková 

Matematická olympiáda 

. okresní kolo (Z5) 

 8. místo  Anna Bryndová (5.A)  N. Květoňová 

 11. místo  Anna Hodanová (5.B)  J. Schlucková 

 12.-16.místo 
 Vojtěch Slouka (5.A)  N. Květoňová 

 Natálie Majerová (5.B)  J. Schlucková 
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16. 2. 

2. stupeň ZŠ 
 

soutěž umístění soutěžící učitel (trenér) 

 Matematická olympiáda 

 - okresní kolo 

 4. místo (Z6)  Soňa Dobrá (VI.B)  M. Malík 

 1. místo (Z7)  Dan Kladívko (VII.D)  V. Kašpar 

 2. místo (Z8)  Jiří Štěpán (VIII.C)  M. Malík 

 Matematický klokan  

 - okresní kolo 

 - kategorie Benjamín 

 3. místo  Šimon Tykvart (VI. B)  M. Malík 

 6. místo  Kristýna Holečková (VI. A)  M. Majerová 

 7. místo  Dan Kladívko (VII. D)  V. Kašpar 

 9. místo  Klára Štýsová (VII. E)  V. Kašpar 

 Matematický klokan  

 - okresní kolo 

 - kategorie Kadet 

 1. místo  Jan Hofman (IX. D)  A. Hajžman 

 3. místo  Jan Wiesner (IX. C)  V. Kašpar 

 9. místo  Marek Trš (IX. E)  M. Kučerová 

 Chemická olympiáda 

 - okresní kolo 

 4. místo  Olga Strejcová (IX.C) 
 M. Majerová 

 5. místo  Zuzana Kroupová (IX.C) 

 

16.3.  

Školní atletický klub 

Trenér: Čeněk Smetana 

Školní atletický klub, obdobně jako jiné zájmové útvary na škole, během školního roku 2020/21 

nevyvíjel žádnou činnost. Veškeré závody byly zrušeny a nařízená opatření nedovolovala aktivní 

činnost klubu. 

 

 

Po rozloučení se žáky 9. ročníku si žáci třídy s rozšířenou sportovní výukou dali poslední běžecké 

kolečko ve sportovním areálu školy. 
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Se svými spolužáky a učiteli se rozloučili zástupci z jednotlivých tříd 9. ročníku. 

 

Školní rok 2020/2021 byl z hlediska organizačního velice náročný. Naše škola ihned reagovala na 

nařízená opatření či uzavření školy. Distanční výuka byla jasně daná pevnými časy jednotlivých 

předmětů dle zveřejněného rozvrhu, probíhala ihned od začátku, kdy byly uzavřeny jednotlivé 

ročníky. Po přechodu na prezenční výuku byli osloveni všichni zákonní zástupci žáků dotazníkem, 

který se týkal distanční výuky. Velice nás potěšily výsledky hodnocení školy rodiči za distanční 

výuku. 67 % respondentů z 1. stupně hodnotilo známkou 1 nebo 2, z druhého stupně to bylo 68%. 

Velice cenné byly především návrhy na případné zlepšení distanční výuky, popsání problémů se 

kterými se žáci i rodiče potýkali. Tyto poznatky byly vzaty v potaz pro případný přechod na 

distanční výuku. Výsledky celého dotazníku byly zveřejněny i na stránkách školy. 

  

 

 

V Přešticích 24. září 2021 

                 Mgr. Petr Fornouz 

                     ředitel školy  


