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ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  CChhlluummččaannyy,,  ookkrr..PPllzzeeňň  ––  jjiihh  
 
 
Základní škola Komenského 154, Chlumčany 334 42, okres Plzeň –jih 
IČO :  70 832 838 
tel.,fax: 377973440 
e-mail: zschlumcany1@volny.cz  
ředitelka školy: Mgr.Ludmila Grafová 
 
 
Škola s právní subjektivitou od 1.července 2000. 
Poslední zařazení do sítě škol (č.j.1134/2000 rozhodnutí ze dne 27.6.2000.s účinností od 
1.7.2000) 
Zřizovatel : Obec Chlumčany, Družstevní 332, Chlumčany 
Počet tříd : 9 
Průměrný počet žáků na třídu :  25 
Průměrný věk učitelů :      48  let 

 
 
 
 
11..CChhaarraakktteerriissttiikkaa  šškkoollyy      

 
 

ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  CChhlluummččaannyy se nachází v okrese Plzeň-jih, 16km jižně od Plzně. 
Skládá se z komplexu   tří budov : staré budovy z roku 1914, nové budovy z roku 1965 a 
tělocvičny z roku 1966. Součástí školy je též školní pozemek, kde se nachází ekologická 
školní zahrada se zahradním altánem, víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem a travnatá 
plocha pro volné chvilky dětí.  

V letošním školním roce měla škola na začátku roku celkem  224 žáků v 5 třídách na 
1.stupni a ve 4  třídách na 2.stupni. V provozu  bylo jedno oddělení školní družiny s 30ti 
dětmi a školní jídelna, kde se vaří v průměru 250 obědů denně. Na škole pracovalo 16 
pedagogů (z toho 1 externě) a 9 správních zaměstnanců. 
Výuka  probíhala podle vzdělávacího programu :   
 1.-3.,6.-8.roč.    Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  
     Základní školy Chlumčany, okr. Plzeň-jih  
  4.,5.roč.a 9.roč.   ZÁKLADNÍ ŠKOLA – čj.16847/96-2 
 
 Jsme účastníky projektu vzdělávacího programu Tvořivá škola. Prvky činnostního 
učení z Tvořivé školy se objevují ve všech ročnících 1.stupně, v hodinách matematiky a 
fyziky a anglického jazyka na 2.st. 
 Jsme i členy sítě škol, zabývající se ekologickou výchovou M.R.K.E.V ( Metodika a 
realizace komplexní ekologické výchov), které se zabývají ekologickou výchovou. Jsme 
účastníky programu „Recyklohraní“ a „Les ve škole a školy v lese“. V oblasti 
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environmentální výchovy proběhl Ekologický den s dravci, projekt Den Země, zaměřený na 
třídění odpadu, pokračujeme v péči o školní zelenou zahradu. Z Ministerstva životního 
prostředí jsme získali třídící kontejnery do 5 tříd, učíme děti třídit odpad. 
 
Žáci 5.-7.roč si vybírali z volitelných předmětů: dopravní výchova, sportovní hry, míčové hry, 
historický seminář, chemicko-fyzikální  praktika, informatika, semináře z čj. a z mat., 
za 2.czj. si vybírali z německého, z anglického a ruského jazyka. Do nepovinných předmětů 
jsme zařadili pěvecký sbor.  V nabídce pro volný čas měli žáci tyto kroužky: keramický, 
orientální tance, dramatická výchova, angličtina, logopedická péče, odbíjená, sportovní hry, 
pohybové a sportovní aktivity. Zapojeno bylo 174 žáků, 3 kroužky vedou rodiče (keramický, 
dramatický a  orientální tance). 
 
Volný čas žáci trávili v počítačové učebně s možností práce na Internetu, hraním fotbálku 
nebo na zahradě hrou stolního tenisu.  Zástupci žáků spolupracují s vedením školy jako tzv. 
Konzulové. Škola je od roku 1999 členem Asociace školních sportovních klubů.  
 

Seznam pracovišť  
 Adresa Počet tříd Počet žáků 
Hlavní budova, ředitelství Komenského 154, 334 42 

Chlumčany 
9 224 

 
Součásti školy  

Název součásti Počet žáků      Počet tříd, 
oddělení, skupin 

      Počet přepočtených 
pedagogických pracovníků 

ZŠ 224 9 15,27 
ŠD 30 1 1.000 
 
 
Celková kapacita 

jídelny  
Počet dětských 

strávníků 
Počet dospělých 

strávníků * 
Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

300 183 24 4 3,87 
 

 Typ školy 
úplná    

 
 Spádový obvod školy   obec Dnešice 

 
 
Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení 

Vady Počet žáků 
Mentálně postižení 0 
Sluchově postižení 0 
Zrakově postižení 0 
S vadami řeči 0 
Tělesně postižení 0 
S více vadami 0 
S vývoj.poruchou učení  5 
S vývojovou poruchou chování 3 
Celkem 8 
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22..MMaatteerriiáállnněě  tteecchhnniicckkéé  zzaajjiiššttěěnníí  šškkoollyy  
 
 Škola je úplná s I.i.II.stupněm, má komplex tří budov: nová budova, stará budova a 

tělocvična. Na celé škole je 9 kmenových učeben, sedm odborných (dvě učebny informatiky 
s připojením na internet, dvě učebny cizích jazyků,  učebna fyziky a chemie, učebna výtvarné 
výchovy a hudební výchovy, studovna) a jedno oddělení družiny. Ve staré budově školy se 
nachází nově rekonstruovaná školní kuchyně s jídelnou. Třetí budovou je tělocvična. Ke škole 
patří školní víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem a vedle travnatá plocha, kde žáci cvičí 
nebo mohou trávit volné chvíle. Před školou se žáci starají o školní zahradu. Letos byl 
vystavěn na školní zahradě zahradní altán, sloužící nejen k výuce. 

Žákům je k dispozici studovna, kde mohou vyhledávat informace v encyklopediích, je zde 
umístěno i video a DVD přehrávač a notebook s dataprojektorem na promítání filmů a 
výukových programů. Během školního roku jsme doplnili školní knihovnu o 77 nových knih.  
Školní knihovnu navštěvuje v průměru 12 žáků týdně, ve šk.roce bylo evidováno 125 
výpůjček. Žáci navštěvují též Internet v počítačové učebně a to nejen v hodinách výuky, ale i 
v odpoledních hodinách 2x v týdnu.  

O přestávkách a volných hodinách mají žáci k dispozici na chodbě stolní fotbálek  a   na 
zahradě venkovní stůl na stolní tenis. 

Učitelská knihovna je umístěna do prostor studovny, aby k ní učitelé měli neomezený 
přístup. Neomezený přístup mají učitelé též k Internetu.  

 
Z přidělených financí na učební pomůcky se nejdříve obstarávají potřebné učebnice a ze 

zbylých prostředků se pořizují učební pomůcky na základě požadavků jednotlivých učitelů. 
V letošním šk.roce jsme z přidělených státních peněz (ONIV) nakoupili kromě učebnic i 
učební pomůcky: mapy do dějepisu, zeměpisu, na cizí jazyky, skládací model člověka do 
přírodopisu. Tělocvičnu jsme vybavili sportovním nářadím, gymnastickými míči a 
sportovními pomůckami na florbal. 

 
Provozní peníze se využívají na běžné opravy zařízení, nechali jsme zhotovit do kabinetů 

regály, zakoupily stojany na mapy, do kanceláří zakoupili nové počítače a tiskárnu na tisk 
vysvědčení. 
Během prázdnin došlo k nutným opravám a velkému úklidu. Získané finance z přidělené 
dotace ROP zatím čerpat nemůžeme, bude rozhodnuto po 30. Září 2010.  
 Zřizovatel podal žádost o dotaci na zateplení „Zelená úsporám“ školy nové budovy. 
 

 
 
 

33..ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa    
Školská rada pracuje v počtu třech členů: zástupce obce, volený zástupce školy a volený 

zástupce rodičů. Zřízena byla 1.1.2006.  
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44..ÚÚddaajjee  oo  pprraaccoovvnnííccíícchh  šškkoollyy    
 

 Přehled o zaměstnancích školy 
Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků* 

25/24.361 16/15,533 
* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 
    
       

 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků  
Součást 

PO 
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním  

SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + 
DPS * 

VŠ jiné bez 
DPS * 

ZŠ 0 1 0 0 0 14 1 0 
ŠD 1 0 0 0 0 0 0 0 
* DPS = doplňkové pedagogické studium 
 

 Věkové složení pedagogických pracovníků  
Počet pedagogických pracovníků 

. 
Průměrná délka 

pedagogické praxe 
Průměrný věk 

16/15.533 20 48 
 
 
Počet pedagogických pracovníků  17 
-  v důchodovém věku 1,00 
 
 
Aprobovanost: 
  z celkového počtu (281)  odučených hodin bylo odučeno aprobovaně  179 hodin -  64% a 
neaprobovaně 102 hodin - 36%. 
 
 
 Pedagogický kolektiv školy je stabilizovaný. Průměrný věk pedagogů je 48  let. Velmi 
vysoké je zastoupení žen. Vychovatelka školní družiny působí i jako asistentka pedagoga 
(během roku získala akreditované studium). Na škole je stanoven koordinátor ICT, 
environmentální výchovy, školní metodik prevence (zahájil specializační kurz pro metodiky-
dokončení v roce 2011) 

 
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 29 
Celkový počet účastníků 13 
Vzdělávací instituce NIDV, KCVJŠ  Plzeň, HYL  Praha, 

Gymnázium Nové město na Moravě, Tvořivá 
škola, MŠMT, PF Plzeň 

  
    Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Počet nepedagogických pracovníků 
 

Průměrný věk 

9/8,828 46 



Základní škola Chlumčany, okr.Plzeň-jih 
Komenského 154, 334 42 Chlumčany 

 

 7 

 
   
     
55..  PPřřiijjíímmaaccíí  řříízzeenníí  aa  ddaallššíí  zzaařřaazzeenníí  aabbssoollvveennttůů  šškkooll  
  
  

Zápis žáků do 1.třídy 
Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd 

navržen skutečnost 
16 1 1 23 1 

 
  Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 

Počet 
celkem 

Z toho přijatých na 
gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné 

33 0 23 9 0 1 
 
 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. * ---------------- 
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku  2 
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 1 
 
 
 

Počet žáků ---------------- 
- přihlášených na víceletá gymnázia 1 
- přijatých na víceletá gymnázia 1 
 
 

66..VVýýsslleeddkkyy  vvýýcchhoovvyy  aa  vvzzdděělláávváánníí  žžáákkůů  
  
  Prospěch žáků (stav k 31.8.) 

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

224 89 131 4 3 30 
 
 
   Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 
1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 2 2 
- z toho 3.stupeň 0 2 
        Pochvaly  52 91 

 
 
  Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Zameškané hodiny celkem 20431 
- z toho neomluvené 4 
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 Přehled volitelných a nepovinných předmětů 
Volitelné předměty: informatika, volba povolání, konverzace czj., dopravní výchova, 
historický seminář, sportovní hry, míčové hry, chemicko fyzikální praktika, seminář 
z matematiky a z českého jazyka. 
Nepovinné předměty: dětský pěvecký sbor 

 
77..  NNaaddssttaannddaarrddnníí  aakkttiivviittyy  

  
 Zájmová činnost organizovaná školou – keramika, sportovní hry (děvčata), volejbal, 

pohybové aktivity (dívky x chlapci), dramatický kroužek, orientální tance, logopedie - 182 
dětí. 

 
 Mimoškolní aktivity – Adopce na dálku (chlapec v Bolivii), Vánoční  a Velikonoční 

trhy, vánoční besídky pro rodiče,  představení pro rodiče: „Pasování na čtenáře“, zapojení do 
sběru starého papíru a plastových víček. 

 
Závěrečná prezentace prací žáků 9. ročníků – 20 žáků splnilo velmi úspěšně, 8 žáků 

splnilo úspěšně a 3 žáci splnili. 
 
 
 
Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže Umístění 
1.místo 2.místo 3.místo 

regionální     
okresní Zeměpisná olymp, matemat 

Klokan, přírodověd Klokan, 
Dějepisná olymp. 
olympiáda z Mat, 
olympiáda z Čj,recitační 
soutěž 

 1x 
Pythagoriáda 

1x 
Pythagoriáda 

   
         
          88..  VVýýcchhoovvnnéé  ppoorraaddeennssttvvíí  
  
   V lednu 2010 byly žákům 9. ročníku a zájemcům z  5. a 7.8. ročníku rozdány přihlášky ke 
studiu na SŠ a zápisové lístky, žáci byli seznámeni s jejich správným vyplněním a termínem 
odevzdání (letos žáci resp. jejich zákonní zástupci opět odesílali přihlášky sami). Někteří žáci 
využili nabídky z PPP P-J  udělat si testy na Profiorientaci. 
  
   Průběžně byla doplňována evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami – na 
základě zpráv z PPP P-J. V průběhu roku byli žáci s  poruchou  učení nebo chování navrženi  
v součinnosti s třídními učiteli a rodiči na vyšetření do PPP Plzeň – jih, byla prováděna i 
následná kontrolní vyšetření. Se závěry vyšetření PPP jednotlivých žáků se seznamovali 
příslušní vyučující, s povinností zapsat informaci do šk.matriky.  
Na základě žádostí rodičů, byly integrováni 4 žáci, pro 2 žáky byl vypracován individuální 
plán a zatím pracují v hodinách pod vedením vyučujících. Individuální plány pro integrované 
žáky byly schváleny  PPP P-J. Integrovaní žáci pracovali v některých hodinách s asistentem 
pedagoga mimo třídu.  
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V projektu Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro budoucnost technických oborů žáci dle 
zájmu navštívili  SŠ keramickou v Horní Bříze, zúčastnili se besedy Pekař –cukrář. 8.9.roč. 
navštívil Veletrh řemesel v Přešticích. Tento projekt pokračuje pro žáky 7.8.9.roč. i v dalším 
šk. roce.  
 
V průběhu školního roku proběhlo několik jednání s rodiči a s žáky samotnými – (viz „Kniha 
jednání s rodiči“). Výchovná poradkyně poskytovala i pomoc a radu rodičům či žákům, jež o 
toto projevili zájem. Též probíhaly rozhovory se žáky, kteří měli nějaké problémy s kamarády 
nebo v třídním kolektivu. 
    
Prevence rizikového chování  - školní metodik prevence absolvuje vzdělávání, z plánu se 
nám podařilo splnit všechny programy, které jsem měly nasmlouvané s PPP P-J: sociální 
výchova a podpora komunikace na 1.st. (4.5.roč.), partnerské vztahy (8.roč.), sociálně 
patologické jevy (7.roč.). S policií ČR  beseda na téma  kriminalita mládeže (7.roč.), trestní 
odpovědnost (9.roč.), dopravní výchova (4.5.roč.) S P-centrem program včasné intervence 
(6.roč.) a dlouhodobý program všeobecné primární prevence pro 6. a 8. roč. 
Pokračujeme v projektu Kamarád mezi žáky 1. a 9. ročníkem. Na prvním stupni mají žáci do 
výuky zařazen policejní projekt Ajax (2.roč.).  
Specifická primární prevence, zaměřená cíleně na konkrétní skupiny a problémy 
Monitoring situace v cílových skupinách - sebehodnocení žáků druhého stupně  
 
  
            99..  ŠŠkkoollnníí  ddrruužžiinnaa  
 
 Školní družina má jedno oddělení s 30 dětmi s pravidelnou docházkou a kolísavý 
počet (2-8) s nepravidelnou či krátkodobou docházkou. 

Učebna ŠD je samostatná, má vyhovující  úložné prostory  i prostory ke hrám dětí. 
Podlahu pokrývá zčásti herní koberec a koberce s jednotlivými hrami. Každý účastník ŠD 
platí poplatek 50,-Kč na kalendářní měsíc. Z vybraných prostředků byly do ŠD zakoupeny 
DVD, knihy, didaktické hry, elektronické varhany, pletací strojky, žehličky k výtvarnému 
oboru enkaustika a další materiál pro tvořivé hry. Činnost ŠD je dána školním vzdělávacím 
programem pro zájmovou činnost. Během roku proběhly týdenní projekty: Jsme jedna rodina, 
školní družina, Udělej si sám, Vánoce, Vánoce přicházejí, Rozjezdy pro hvězdy, Březen do 
přírody vlezem, Z pohádky do pohádky, Cestovní kanceláře. Každý žák měl prostor pro 
seberealizaci. V odpoledních byl nejčastěji využívá prostor zahradního altánu. Část 
zahradního prostoru za školou byla upravena pro herní činnosti ŠD. 
 
 
        1100..    SSppoolluupprrááccee    
 

Spolupráce s obcí je dobrá.  Rada OÚ v čele s panem starostou p.Jiřím Kučerou je 
škole nakloněna a snaží se vyjít škole vstříc. 
Pro další příznivý rozvoj školy je nevyhnutelné, aby byla spjata s životem obce. Proto je tak 
důležité udržovat úzký styk a spolupráci s obecním úřadem, s Pedagogicko – psychologickou 
poradnou Plzeň – jih a dalšími subjekty ( ZUŠ Dobřany, MŠ a další zájmové organizace v 
obci). Výchovná práce musí navazovat na všechny dosavadní dobré zkušenosti. 
Nejdůležitějším partnerem školy je rodina. Rodiče mohou přijít s jakýmkoliv dobrým 
požadavkem nebo nápadem, informace jsou podávány i mimo třídní schůzky.  
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Příležitostně se školou spolupracovali  rodiče při dozorech na školních akcích, organizovali 
naučné chvilky, umožňovali návštěvy na zajímavá místa (bažantnice, autodílna,…).  
 Se školou spolupracovali i organizace: rybáři – rybářské závody,  oddíl tenisu – 
tenisový turnaj, myslivci – přespolní běh, oddíl kopané – zapůjčení hřiště na fotbalové turnaje 
a při konání Ekologického dne – přehlídka dravců. 
 Pomoc a spolupráce rodičů: vedení zájmových kroužků : dramatický , orientální tance, 
keramický, pomoc od rodičů byla převážně při sportovních akcích. 

         
 
1111..  VVýýkkoonn  ssttááttnníí  sspprráávvyy  

 
Rozhodnutí ředitele školy (dle § 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.) 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 
Odklad povinné školní docházky 1 0 
Přijetí k povinné školní docházce 16 0 
Prodloužení školní docházky 1 0 
Dodatečný odklad 0 0 
             

Počet evidovaných stížností 
Celkový počet evidovaných stížností 0 
- z toho důvodných 0 
- z toho částečně důvodných 0 
- z toho nedůvodných 0 
- z toho postoupených jinému orgánu 0 
 
1122..  IInnffoorrmmaaccee  oo  kkoonnttrroolláácchh  
 

Výsledky  kontrol: 
 
  Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – kontrola školní kuchyně: „Vše v souladu 

s hygienickými požadavky“.  
 
Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň – jih:  „Ze strany zaměstnavatele byla 

zabezpečena náležitá součinnost k řádnému provedení kontroly. Opatření k nápravě se 
neukládají.“ 

 
 Závěr hodnocení z inspekční zprávy: „Škola realizuje vzdělávání v souladu s platnými 

učebními dokumenty a s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. 
Dodržuje rovné podmínky přijímání žáků ke vzdělávání. Hospodárně využívá finanční zdroje 
a prostředky k realizaci ŠVP. Pro žáky je vytvářeno bezpečné a esteticky podnětné prostředí. 

ŠVP je zpracován dle požadavků školského zákona a zásad stanovených v RVP. Na jeho 
realizaci má pozitivní vliv cílená podpora dalšího vzdělávání pedagogů. 

Průběh a výsledky vzdělávání žáků byly ve sledované oblasti podpory matematické 
gramotnosti na standardní úrovni. Stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků byla dodržována. 

Rizikem ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je neznalost jejich 
diagnostiky ze strany vyučujících. Vzhledem k tomu nejsou těmto žákům vytvářeny adekvátní 
podmínky pro výuku. Rezervy jsou i ve zpracování IVP, které neobsahují všechny stanovené 
náležitosti. 

Škola úspěšně naplňuje cíle environmentálního vzdělávání.“ 
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Navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků: 
- Vytvoření strategie na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
- Zlepšení metodické pomoci jednotlivým učitelům – opětné seznámení s vyhláškou č. 

73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

- Pečlivěji zpracovat individuální vzdělávací plány všech vyučovacích předmětů pro 
všechny žáky s SPU  

- Přihlášení vybraných pedagogů ke vzdělávání v oblasti péče o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami vzdělávacími institucemi 
 
 

1133..  IInnffoorrmmaaccee  oo  pprrůůbběěhhuu  šškkoollnnííhhoo  rrookkuu    
   
Během šk.roku proběhly akce: 
Sportovní: 

• celkem 44 sportovních akcí (147 žáků, tj. 65,6%) 
• zaměření na atletiku a přespolní běhy, florbal, volejbal, basketbal, softbal 
• další sporty, které náš klub podporuje, jsou kopaná, tenis a některé netradiční sporty – 

brännball, lakros atd. 
• hlavní organizační akce – okresní přebor v přespolním běhu na vrchu (8. října 2009) 

za účasti 7 škol okresu Plzeň-jih (přes 220 závodníků a závodnic), okresní přebor ve 
vybíjené dívek (22. dubna 2010) – 4 družstva a více než 50 hráček, okrskové kolo 
v minikopané McDonald´s cup (22. dubna 2010) – účast 14 družstev s 200 hráči 

• účast na celostátních soutěžích – McDonald´s cup, Preventan cup, Nestle basket cup, 
Orion florbal cup a Kinderiáda, bohužel se nekonal tradiční Coca-cola cup pro velké 
fotbalisty 

Úspěchy: 
• účast v celostátním finále soutěže malých atletů – Kinderiáda (22. června 2010 

v Praze) 
• 1. místo v okresním přeboru a 2. místo v krajském přeboru chlapců 6. a 7. ročníku 
• 1. místo dívek 8. a 9. ročníku v okresním přeboru v přespolním běhu 
• další umístění na stupních vítězů: 

o 2. místo florbal dívky 6. – 7. ročník 
o 2. místo florbal dívky 8. – 9. ročník 
o 3. místo florbal chlapci 4. – 5. ročník 
o 2. místo basketbal dívky 6. – 7. ročník 
o 2. místo dívky volejbal 6. – 9. ročník 
o 3. místo vybíjená dívky 3. – 5. ročník 
o 3. místo cyklisté 7. – 9. ročník 
o 3. místo Pohár Rozhlasu dívky 5. – 7. ročník 
o 3. místo Pohár Rozhlasu chlapci 8. – 9. ročník 

• celá řada 4. míst (basket chlapci, McDonald´s cup, volejbal chlapci, vybíjená chlapci 
atd.) 

 
Výchovně vzdělávací – Přehlídka dravců-Den ekologie, Den Evropy (kinosál), Den Země, 
dopravní hřiště (4.5.6.roč), Eurorebus (kraj-12.místo) P-centrum( 6.,8.roč.), okr.kolo 
matematické olympiády, okresní kolo olympiády z českého jazyka, okr.kolo zeměpisné 
olympiády (3.místo),  Pythagoriáda – 2. a 3.místo (7.roč), recitační soutěž, praktické ukázky 
1.pomoci na SZŠ (5.roč.), soutěž BESIP-3.místo, divadlo Alfa(1.-9.roč.), kino (7.8.roč.), 
celoškolní projekt OČZMU + zadání testů (zjišťování znalostí), naučná stezka Ptenín 
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(2.+3.roč.), návštěva u včelaře (3.roč.), The Action-Besip Tour (9.roč.), populární hudba 
90.let (5.-9.roč.), vyprávění o Hawai(8.9.roč.), Renesanční vojenství (2.st.) 
 
Školní akce – Den otevřených dveří, Mikulášská nadílka (Kamarád 9. x 1.roč), Hořovice – 
betlémy, volné plavání – bazén v Rokycanech (50ž), Vánoční besídky pro rodiče (1.2.tř), 
Masopust (1.st.), Den dětí, Pasování na čtenáře (1.roč.), divadelní představení pro MŠ 
(2.roč.), westernové městečko-Halter  Valley (2.3.roč.), Dny vědy a techniky v PM (8.9.roč.), 
soustředění volejbalového kroužku – Žihobce. 
 
Exkurze – muzeum v Klatovech (6.roč), úřad práce P-J 9.roč., Techmánie PM (8.9.roč.), 
historie Přeštic (7.roč.) OÚ Chlumčany (6.tř.), místí knihovna (1.roč.) literárně-historická 
Praha(8.9.roč.), ZOO Plzeň(6.8.roč), hvězdárna a vojenské muzeum Rokycany (9.roč), 
hydroelektrárna Brčálník (9.roč.) 
 
Další akce – Prestigephoto-1.-5.roč.-„podzim“, fotografování prvňáčků, ročenky pro žáky 
9.roč., fotografování tříd na konci šk.roku. 
 
zapojení do soutěží : sběrová soutěž papír + plastová víčka. Žáci vydávají školní časopis 
„Chlumčánek“ 
 
 Celoškolní každoroční projekt Ochrany člověka za mimořádných situací+ukázky práce 
Hasičského záchranného sboru, a v měsíci květnu celoškolní projekt Den Evropy (prezentace 
států -  třídy prezentovaly své poznatky v tělocvičně), projekt Kamarád 1. a 9. ročník 
- průběžně po celý rok – překážková dráha, vycházka, čtení vysvědčení, Mikulášská nadílka, 
 pasování na čtenáře atd. 
 
Na konci roku žáci absolvovali výstupní testy v 5. a 9.roč.  z matematiky v rámci školy. 
Nadále budou porovnávány výsledky v dalších letech ve stejném ročníku.  
 
Environmentální výchova  – jsme účastníky  programu „Les ve škole, škola v lese“, jsme 
zapojeni do školního recyklačního programu „Recyklohraní“, proběhl celodenní projekt Den 
Země, který byl v letošním roce zaměřen na třídění odpadu (pozván program Tonda na 
cestách)  Žáky zapojujeme do třídění odpadů celoročně – ve třídách na 1.st. jsou umístěny 
kontejnery na třídění odpadu, k adopci v ZOO jsme si vybrali puštíka obecného a 
organizovali jsme Ekologický den s dravci, některé třídy  z 1.st. pravidelně navštěvují 
bažantnici místního mysliveckého spolku a absolvují naučnou stezku Ptenín. Na školní 
zahradě jsme vybudovali zahradní altán, který slouží k výuce a do budoucna i ke kulturním 
akcím, zatím je nejvíce využíván školní družinou. 
 
 
Zapojujeme děti do charitativní činnosti: žáci přispěli Občanskému sdružení Život dětem, 
Občanskému sdružení Chrpa (=výcvik koní na terapii pro děti), prodejem Sidusáčků na léčbu 
dětských pacientů, prodejem vánočních a velikonočních výrobků na Adopci na dálku, 
přispíváme i na adopci puštíka bradatého do plzeňské ZOO. 
 

 
Činnost CHDS : zájezd do Nittenau, zpívání pod vánočním stromem (náměstí 

Chlumčany), Štědrodenní koncert (kaple Chlumčany), letní koncert (kaple v Chlumčanech), 
Výjezdní soustředění sboru. 
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14. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 
 

1. Údaje o zaměstnancích 
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2009 

(fyzický stav/přepočtený stav) 
 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 17     /    16,533 9     /    8,828 
Dosažený průměrný 
Měsíční plat 

27559 13930 

 
 
2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 
   
 

a) příjmy (kalendářní rok 2009) 
 

• z toho výše příspěvku obce poskytnutého na základě udělené výjimky MŠMT dle § 6 
zákona č. 29/1984 Sb., školský zákon 

 
 
 

b) výdaje (kalendářní rok 2009) 
 

 Hlavní 
činnost- 

dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 
hrazeno   
z tržeb 

celkem 

Investiční     
Neinvestiční 12123 743 411 13277 
Z toho:  

 
   

-přímé náklady 9723  77 9800 
   Na platy pracovníků 6943  40 6983 

 Hlavní 
Činnost 

Doplňková 
Činnost 

celkem 

Dotace na přímé výdaje ze státního 
Rozpočtu  

9723 - 9723 

Dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
Zřizovatele 

- -  

Dotace na provozní výdaje 2400  2400 
Příjmy z pronájmu majetku - 98 98 
Poplatky od rodičů-školné (družina) 18  18 
Příjmy z doplňkové činnosti 
 

 336 336 

Ostatní příjmy *    
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   Ostatní osobní náklady 
30  22 52 

   Zákonné odvody + FKSP 2446 
 

 1 2447 

   Náklady na DVPP 16  - 16 
   Náklady na učební pomůcky 172  - 172 
   Přímé ONIV (cestovné, úraz.poj., OOPP) 44  - 44 
   Ostatní náklady 72  217 289 
-provozní náklady 2400  117 2517 
  Energie 1359  117 1476 
  Opravy a údržba nemovitého majetku 263  - 263 
  Nájemné -  - - 
  Odpisy majetku 189  - 189 
 
 
 

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2009) 
 Limit Skutečnost Rozdíl 
Přepočtený počet zaměstnanců 26,29 25,361   +0,929 
Mzdové prostředky na platy 6943441 6943441 0 
Mzdové prostředky – OPPP 30000 30000 0 
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 282860 282860 0 
 
 
 

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), 
v rámci jakého programu 

Vzdělávání Počet pedagogických 
pracovníků 

Kč 

Vedoucích pracovníků 1 7890 
V oblasti cizích jazyků 3 4550 
K prohloubení odbornosti 10 10814 
Odborná literatura pro učitele 17 3658 
CELKEM  26912 
 
 

Vypracovala: ing. Edita Havlíčková  
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