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1. Charakteristika školy 
 
1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí           

o zařazení do sítě škol) 
 
Název: Základní škola Chlumčany, okres Plzeň-jih 
Sídlo: Komenského 154, Chlumčany 334 42 
telefonní a faxové spojení: 377 973 440 
e-mailové spojení: zschlumcany1@volny.cz, zschlumcany2@volny.cz 
IČO: 70 83 28 38 
IZO ředitelství: 60 00 70 425 
ředitelka školy: Mgr. Irena Rampichová 
 
 
 
1.2. Název a adresa zřizovatele 
 
Obec Chlumčany 
Družstevní 332, 334 42 Chlumčany 
 
 
 
1.3. Zařazení do sítě škol (údaje z rejstříku škol a školských 

zařízení) 
 
Datum zahájení činnosti: 25. 3. 1996. 
Změna zařazení do sítě škol, rozhodnutí MŠMT ze dne 27. 6. 2000 s účinností od 1. 7. 2000,  
č. j.: 1134/2000. Škola s právní subjektivitou od 1. července 2000. 
Datum zápisu do rejstříku škol: 1. 1. 2005 
Poslední rozhodnutí (změna ředitele školy a výmaz dobíhajícího oboru Základní škola) Č. j.: 
MŠMT-41855/2012-62; datum vystavení a účinnosti: 25. 9. 2012. 
 
 
 
1.4. Seznam pracovišť 

  
 Adresa Počet tříd Počet žáků 
Hlavní budova, ředitelství Komenského 154, 334 42 Chlumčany 9 213 

 
 
 
1.5. Vzdělávací program školy 

 
Výuka ve všech ročnících probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání Základní školy Chlumčany, okres Plzeň-jih, schváleného pedagogickou radou a 
ředitelkou školy s platností od 1. 9. 2007. S úpravami schválenými pedagogickou radou a 
ředitelkou školy 25. 8. 2009, 11. 11. 2009, 20. 1. 2010, 26. 8. 2010, 25. 8. 2011, 26. 8. 2013, 
25. 8. 2014, 25. 8. 2015 a 29. 6. 2016.  
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1.6. Součásti školy 
  
Název součásti Počet žáků      Počet tříd, 

oddělení, skupin 
Počet přepočtených 

pedagogických pracovníků 
ZŠ 213 9 15,3731 
ŠD 48 2 1,1785 

 
 
Celková kapacita 

jídelny  
Počet dětských 

strávníků 
Počet dospělých 

strávníků  
Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

300 202 24 4 3,5 
 
 

Doplňková činnost Počet strávníků Počet vyčleněných zaměstnanců 
65 4 

 
 
 
1.7. Typ školy 
 
Úplná základní škola.   
 
 
 
1.8. Spádový obvod školy 
 
Obec Chlumčany, osada Hradčany (náleží pod správu obce Chlumčany), obec Dnešice. 
 
 
 
1.9. Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního 

postižení 
 

Vady Počet žáků 
Mentálně postižení   2 
Sluchově postižení 0 
Zrakově postižení 0 
Se závažnými vadami řeči 0 
Tělesně postižení 0 
Souběžně postižení více vadami 0 
Se závažnými poruchami učení  7 
Se závažnými poruchami chování 0 
Autisté 2 
Celkem 11 
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1.10. Materiálně technické zajištění školy 
 

Budova školy se skládá 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 využívaným jako venkovní učebna, 
víceúčelové školní hřiště s tartanovým povrchem, venkovní stůl na stolní tenis a travnatá plocha 
využívaná hlavně školní družinou.  

Škola má devět kmenových učeben, sedm odborných učeben (učebna informatiky 
s připojením všech pracovních stanic na internet, dvě učebny cizích jazyků, učebna fyziky, 
chemie a přírodopisu, učebna výtvarné a hudební výchovy, cvičná kuchyňka, studovna), jednu 
třídu školní družiny, pracovnu keramického kroužku a tělocvičnu. V přízemí staré budovy se 
nachází zrekonstruovaná školní kuchyně s jídelnou. 

Součástí studovny, do které je zaveden internet, je také žákovská knihovna. Žáci využívají 
internet i v počítačové učebně v hodinách informatiky a v jiných vhodných hodinách. Ve všech 
pěti kmenových třídách prvního stupně jsou interaktivní tabule s připojením k internetu, které 
slouží ke zkvalitnění a oživení výuky všech předmětů. Také v učebně anglického jazyka 
a učebně fyziky, chemie a přírodopisu jsou k dispozici interaktivní tabule s připojením 
k internetu, které využívají hlavně vyučující angličtiny, zeměpisu, přírodopisu a fyziky. Třída 
školní družiny je vybavena novým nábytkem včetně sportovních a relaxačních pomůcek. 

Učitelská knihovna je umístěna do prostor studovny a ředitelny, učitelé k ní mají 
neomezený přístup. Neomezený přístup mají učitelé též k internetu.  

Z přidělených financí na učební pomůcky se nejdříve nakupují potřebné učebnice a ze 
zbývajících prostředků se pořizují učební pomůcky na základě požadavků jednotlivých učitelů. 
V letošním školním roce jsme z přidělených státních peněz (ONIV) a z peněz od zřizovatele 
nakoupili kromě učebnic i nové pomůcky pro výuku tělesné výchovy, fyziky, chemie, českého 
jazyka a výtvarné výchovy a vybavení pro školní družinu. Všechny třídy ve škole jsou 
vybaveny výškově nastavitelným nábytkem.  

Pro výuku informatiky je využívána počítačová učebna vybavená novým nábytkem, 
hardwarem i softwarem. Hardware (server, rack, 15 žákovských pracovišť typu „tenký klient“, 
učitelský počítač a dataprojektor s tabulí) a síťový software byly pořízeny z prostředků EU 
peníze školám, stejně tak jako interaktivní tabule do všech pěti tříd 1. stupně.  

Na jaře uspěla naše škola s žádostí o dataci u Plzeňského kraje v programu „Bezpečné 
branky“ (smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 20732017). Díky tomu v období letních 
prázdnin proběhla výměna původních branek na víceúčelovém hřišti za nové branky splňující 
současné požadavky na bezpečnost. 

Během letních prázdnin byl zlepšen stav učebny výtvarné a hudební výchovy – bylo 
vymalováno a provedena výměna dveří a lina. Dále byly vymalovány další prostory školy – 
spodní latexové části některých tříd, chodeb a jídelny, zadní místnost šaten. Ve dvou 
kmenových třídách v nové budově došlo k výměně osvětlovacích těles. Proběhla rekonstrukce 
kójí v zadní místnosti šaten (renovace a ukotvení stojek, výměna výplní, natření laviček). Na 
hlavní chodbě byly vyměněny dva dosluhující radiátory za nové. Od jara je obnovována 
historická fasáda staré budovy, předpokládaný termín dokončení je konec listopadu roku 2017. 
 
 
 
1.11. Školská rada 
 

Školská rada je tříčlenná, pracuje v ní jeden zástupce obce, jeden volený zástupce školy a 
jeden volený zástupce rodičů. Zřízena byla 1. 1. 2006. Poslední volby do školské rady proběhly 
na podzim roku 2014 a od 1. 1. 2015 pracuje školská rada ve složení, které z nich vyplynulo. 
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2. Údaje o pracovnících školy 
 
2.1. Přehled o zaměstnancích školy 
 

Počet pracovníků*  Počet pedagogických 
pracovníků* 

Počet nepedagogických 
pracovníků* 

26/23,9275 17/16,5525 9/7,3750 
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 
 
 
 
2.2. 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 1** 1** 0 0 0 14 1 0 
ŠD 1 1* 0 0 0 0 0 0 

* DPS = doplňkové pedagogické studium 
** asistentky pedagoga – SŠ doplněná příslušným vzděláním pro kvalifikaci asistenta pedagoga 

 
 
 

2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků 
 

Počet pedagogických pracovníků Průměrná délka pedagogické praxe Průměrný věk 
17/16,5525 18 49 

Počet pedagogických pracovníků  17 
- v důchodovém věku 0 

 
 
 
2.4. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 
 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 
Počet vyučovacích hodin celkem za týden. 280  -------------------- 
- z toho počet neaprobovaných hodin 43 15,4% Z, Př, Nj, Pč, Vv, Sp, Vz, 

Ch, M 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 100% 

 
 
 
2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Počet vzdělávacích akcí 42 (z toho 8 celoročních) 
Celkový počet účastníků 12 
Vzdělávací instituce KCV a JŠ Plzeň, NIDV Plzeň, AŠSK ČR, PPP Plzeň, Tvořivá 

škola, Památník Lidice, Oxford Univerzity Press, MAS Aktivios 
Nezdice 
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3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů 
 
3.1. Zápis žáků do 1. ročníku (24. 4. 2017) 
 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd 
navržen skutečnost 

26 3 3 23 1 
 
 
3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné 

školní docházky 
   

Počet žáků vycházejících 
z 9. ročníku  

z toho přijatých na 
gymnázia studijní obor učební obor 

23 3 12 8 
 

Počet žáků  ---------------- 
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  3 
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 

 
Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 0 
- přijatých na víceletá gymnázia 0 

 
Počet žáků do 

SpŠ 
do jiné ZŠ zvláštní způsob 

plnění PŠD* 
dodatečný 

odklad PŠD* 
- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk. roku 0 3 0 0 

*PŠD  = povinná školní docházka  
 
 
 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 
4.1. Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 
 

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  

Prospělo Prospělo po 
opravných 
zkouškách  

Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

216   123 89 1 3 4 
 
4.2. Chování žáků 
 
Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 
- z toho 2. stupeň 4 4 
- z toho 3. stupeň 0 1 
        Pochvaly  0 5 
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4.3. Docházka žáků (celkem za školní rok) 
   
Zameškané hodiny celkem 19 781 
- z toho neomluvené 128 

 
 
 

5. Průběh školního roku 
 

V září 2016 začala výuka v 9 třídách (po jedné třídě v každém ročníku). Celkem měla 
škola 213 žáků, tedy průměrně 24 žáků v jedné třídě. Počet žáků se během školního roku 
výrazně neměnil (v prvním pololetí byl odhlášen 1 žák a 2 žáci přihlášeni, v druhém pololetí 
byli 2 žáci odhlášeni a 4 přihlášeni). V období letních prázdnin bylo 9 žáků odhlášeno a 4 žáci 
přihlášeni. Většina změn se odehrála z důvodu stěhování. Ve dvou odděleních školní družiny 
bylo zapsáno 48 dětí. 

Podle výběru žáků byly ve 4. – 9. ročníku z nabídky volitelných předmětů zařazeny: 
dopravní výchova, sportovní hry, fyzikální praktikum, etická výchova, společenskovědní 
seminář, seminář z matematiky a seminář z českého jazyka. Povinný druhý cizí jazyk si žáci 
mohli vybrat z nabídky německého a ruského jazyka. Jako nepovinný předmět byl vyučován 
sborový zpěv. 

Škola se dlouhodobě účastní vzdělávacího programu Tvořivá škola. Prvky činnostního 
učení z Tvořivé školy se objevují ve všech ročnících 1. stupně, v hodinách matematiky a fyziky 
na 2. stupni. Škola je i členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V 
(Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Dále jsme zapojeni do programu 
„Recyklohraní“ a „Les ve škole“. Škola je od roku 1999 členem Asociace školních sportovních 
klubů.  

Zástupci žáků 2. stupně spolupracovali v průběhu školního roku s vedením školy jako tzv. 
Konzulové, informovali vedení školy o klimatu ve svých třídách a naopak předávali informace 
od vedení školy svým spolužákům. S pomocí ředitelky školy také koordinovali charitativní 
činnost. Naše škola díky nim podpořila Obecně prospěšnou společnost Fond Sidus, který 
získává prostředky na léčbu těžce nemocných dětských pacientů. Do charitativní činnosti spadá 
také několikaleté zapojení školy do projektu Adopce na dálku a Adopce v ZOO. Třídy 1. stupně 
se pod vedením svých třídních učitelek zapojili do charitativního projektu Vánoční krabice od 
bot (vánoční dárky pro děti z potřebných rodin) a všechny třídy do sběru plastových víček od 
PET lahví pro nevidomého chlapce (získávání prostředků na speciální terapie). 

Na škole pracovalo 15 učitelů (z toho 2 s částečným úvazkem) a 9 správních 
zaměstnanců. Stabilizovaný pedagogický kolektiv školy tvořilo 13 žen a 2 muži. Po celý rok 
na škole pracovaly také 2 asistentky pedagoga. Jedna z nich v 3. třídě, druhá v 6. třídě. Ve 
školní družině působily 2 vychovatelky. Pěvecký sbor vedla externí sbormistryně.  Na škole je 
stanoven koordinátor ICT, koordinátor environmentální výchovy, školní metodik prevence 
rizikového chování a výchovný poradce.  

Výchovná poradkyně ukončila své specializované vzdělávání v květnu 2015. Metodik 
prevence rizikového chování své specializované vzdělání získal již v roce 2011. Požadované 
vzdělání dosud ale nemá metodik ICT a metodik environmentální výchovy. Krátkodobé cíle 
plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků (zaměření na vzdělávání učitelů v cizím 
jazyce, na nové poznatky týkající se předmětů, které vyučují, didaktické a metodické postupy, 
problémy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, společné vzdělávání) 
byly plněny dle finančních možností a nabídky akreditovaných vzdělávacích institucí. 

Spolupráce se zřizovatelem byla po celý školní rok velmi dobrá, dle svých možností 
vycházel škole vstříc. Na všech úpravách a opravách budovy se podílel nejen finančně, ale i 
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aktivní a účinnou pomocí při řešení problémů. V průběhu školního roku pokračovala také 
spolupráce s Mateřskou školou Chlumčany a dalšími organizacemi v obci (Myslivecké 
sdružení Obora, Tělovýchovná jednota Keramika, Sbor dobrovolných hasičů, rybáři, 
Orientálky z Chlumčan). Dále škola průběžně spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou Plzeň, Speciálně pedagogickým centrem při Základní škole, Plzeň, Heyrovského 23, 
Speciálně pedagogickým centrem Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy Zbůch, 
Policií ČR, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví ORP Přeštice, Střediskem výchovné péče 
Plzeň, Úřadem práce Plzeň-jih, Základní uměleckou školou J. S. Bacha Dobřany a okolními 
základními školami. 

V tradičním podzimním a jarním termínu proběhly třídní schůzky. Účast rodičů na 
třídních schůzkách byla dobrá. 23. 11. 2016 – 74% (největší účast 3. ročník 87%) a 12. 4. 2017 
– 69% (největší účast 4. a 5. ročník 81%). Informace o prospěchu a chování žáků byly na žádost 
rodičů podávány i mimo třídní schůzky. Při řešení problémů mohli rodiče i žáci využít 
konzultační hodiny výchovné poradkyně. Během školního roku byly svolány z podnětu školy 
4 výchovné komise, na kterých se přímo s rodiči řešilo problematické chování žáků, ve dvou 
případech byla jednání natolik závažná, že musela být navázána i spolupráce s odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví. Při škole již několik let pracuje Rada rodičů, zástupci všech tříd 
se sešli s vedením školy při diskuzi o problémech a životě školy dvakrát (21. 11. 2016 a 10. 4. 
2017), průběh a závěry tohoto jednání pak tlumočili ostatním rodičům na třídních schůzkách. 
Dvakrát během školního roku byl vydán „Zpravodaj pro rodiče“, kde jsme se snažili odpovídat 
na dotazy a reagovat na podněty rodičů z třídních schůzek. Škola velmi oceňuje soustavnou 
spolupráci rodičů (vedení keramického kroužku a pomoc při zajišťování sportovních akcí) i 
příležitostnou pomoc při dohledech na školních akcích a organizaci Tříkrálové sbírky.  

Již sedmým rokem byly na začátku školního roku žákům 4. ročníku zadány srovnávací 
testy ze vzdělávacích oborů matematika, český jazyk a člověk a jeho svět s cílem ověřit osvojení 
výstupů školního vzdělávacího programu po 1. období 1. stupně. Ve srovnání s předchozím 
rokem došlo k podstatnému zlepšení výsledků. Ve vzdělávacím oboru matematika o 20% 
(úspěšnost 1. rok zadávání testů 59%, 2. rok 66%, 3. rok 75%, 4. rok 65%, 5. rok 68%, 6. rok 
59% a v tomto školním roce 79%), v oboru český jazyk o 12% (úspěšnost 1. rok 65%, 2. rok 
69%, 3. rok 81%, 4. rok 80%, 5. rok 76%, 6. rok 71% a v tomto školním roce 83%) a v oboru 
člověk a jeho svět o 4% (úspěšnost 1. rok z 52%, 2. rok 72%, 3. rok 77%, 4. rok 71%, 5. rok 
71%, 6. rok 69% a v tomto školním roce 73%). V dlouhodobém porovnání mají výsledky 
v tomto školním roce nejvyšší úroveň. 

Žáci 9. ročníku se 11. až 22. května účastnili Výběrového zjišťování výsledků žáků na 
úrovni 9. ročníku ZŠ, které organizovala ČŠI. Výběrové zjišťování výsledků ověřovalo aktuální 
míru dosažení očekávaných výstupů podle rámcového vzdělávacího programu a bylo do něj 
zapojeno téměř 3 700 škol. Naši žáci byli testování z českého jazyka, matematiky a informační 
gramotnosti. Dosažené výsledky testů z českého jazyka a matematiky byly mírně pod celkovým 
průměrem, ale při srovnání hodnocení žáků na vysvědčení na konci 9. ročníku s procentuálním 
výsledkem testu převedeným na známku, výsledky v testech odpovídaly klasifikaci žáků. 
V informační gramotnosti dosáhli naši žáci průměrné úrovně. V testu z českého jazyka byla 
úspěšnost našich žáků 63% a celková úspěšnost všech testovaných žáků 65%, v testu 
z matematiky byla úspěšnost našich žáků 46% a celková úspěšnost všech testovaných žáků 
52%, v testu zahrnujícím znalosti z informační gramotnosti (informatiky) naši žáci dosáhli 
výsledku 63% a stejná byla i celková úspěšnost všech testovaných žáků. S informacemi, které 
z testování vyplynuly, pracují dál předmětové komise i jednotliví učitelé a využívají je ke 
zkvalitnění výuky na naší škole. 

Ve školním roce byly vyčerpány z technických a organizačních důvodů 2 dny ředitelského 
volna (18. 11. 2016 a 5. 4. 2017). Na přelomu května a června naše škola umožnila vykonat 
praxi studentce Pedagogické fakulty v 1. třídě. 
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Školní knihovnu navštěvují žáci v rámci výuky. Výpůjčky činily asi 120 kusů a sloužily 
pro zpestření výuky. Zájem je hlavně o encyklopedie a povinnou četbu. 

Žáci po celý školní rok hojně využívali možnost objednávat si knihy prostřednictvím 
Klubu mladých čtenářů z různých nakladatelství (Albatros, Fragment, Mladá fronta, Pierot a 
Grada). Během školního roku 299 žáků objednalo 461 knih. 

Pokračoval odběr dotovaného školního mléka a mléčných výrobků. Mléko odebíralo 
průměrně 40 žáků měsíčně a celkem odebrali 3 177 kusů krabiček mléka. Mléčné výrobky 
odebíralo průměrně 22 žáků měsíčně a odebrali 796 kusů ostatních nabízených mléčných 
produktů. Čtvrtým rokem se škola zapojila do dotovaného projektu pro žáky prvního stupně 
základních škol „Ovoce a zelenina do škol“. Projektu se zúčastnilo 124 žáků z prvního stupně. 
Dodávané druhy ovoce a zeleniny (jablka, hroznové víno, blumy, mandarinky, kaki, banány, 
pomeranče, broskve, papriky, mrkev, rajčata) doplňovaly nápoje různých příchutí.  

 
 
 

6. Nadstandardní aktivity 
 
6.1. Účast v soutěžích 

 
6.1.1. znalostní soutěže 

§ školní a okresní kolo soutěže Přírodovědný klokan (8. a 9. ročník – 7. místo 
v okresním kole v kategorii Kadet) 
§ školní a okresní kolo Olympiády v českém jazyce (školní kolo 9 žáků, 3 žáci 

postup do okresního kola – 7. místo v okresním kole v kategorii I.) 
§ školní a okresní kolo Soutěže cizích jazyků – Anglický jazyk (2 žáci postup 

do okresního kola  - 9. a 12. místo v okresním kole v kategorii II. A) 
§ školní, okresní a krajské kolo Soutěže cizích jazyků – Německý jazyk (1 žák 

postup do okresního kola – 1. místo v okresním kole, postup do krajského kola 
– 5. místo v krajském kole v kategorii II. A) 
§ školní a okresní kolo Dějepisné olympiády (školní kolo 10 žáků, 2 žáci postup 

do okresního kola – 5. místo v okresním kole) 
§ školní, okresní a krajské kolo Recitační soutěže (školní kolo 24 žáků, 3 žáci 

postup do okresního kola – 1. místo v okresním kole a účast v krajském kole) 
§ školní a krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus, postup až do 

republikového finále (účast družstva 9. ročníku) 
§ školní a okresní kolo soutěže Pythagoriáda (40 žáků ve školním kole, 2 žáci 

postup do okresního kola)  
§ školní a okresní kolo Fyzikální olympiády (4 žáci postup do okresního kola 

v kategorii Archimediáda  - 7. až 10 místo v okresním kole; 4 žáci postup do 
okresního kola v kategorii F – 5. a 6. místo v okresním kole) 
§ školní a okresní kolo Matematické olympiády (14 žáků ve školním kole, 

postup do okresního kola 2 žáci v kategorii Z5, 1 žák v kategorii Z6, 3 žáci 
v kategorii Z8 a 2 žáci v kategorii Z9 – 10. a 14. místo v kategorii Z5, 7. místo 
v kategorii Z6, 12. místo v kategorii Z8 a 3. místo v kategorii Z9) 
§ školní kolo Biologické olympiády 
§ školní a okresní kolo soutěže Matematický klokan – všechny kategorie (2. – 

9. ročník; 154 žáků – 2. místo v okresním kole v kategorii Benjamín) 
§ školní kolo soutěže všeobecných znalostí (5. – 9. ročník; 25 žáků) 
§ astronomická olympiáda 
§ celoroční matematická soutěž podporující matematickou gramotnost 
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6.1.2. sportovní soutěže 
§ okresní přebor v atletickém čtyřboji (hoši a dívky 8. – 9. ročník; 10 žáků), 

dívky 2. místo 
§ okresní přebor v přespolním běhu (3. – 9. ročník; 40 žáků), dívky 2. místo 
§ okresní a krajské kolo Poháru hejtmana Plzeňského kraje ve florbalu podzimní 

část (2. – 4. ročník; 11 žáků), 11. místo v krajském kole a jarní část (1. – 4. 
ročník; 10 žáků), 7. místo v krajském kole 
§ okresní přebor ve florbalu (dívky 6. – 7. ročník; 8 žákyň), 1. místo 
§ krajský přebor ve florbalu (dívky 6. – 7. ročník; 10 žákyň), 2. místo 
§ okresní přebor ve florbalu (dívky 8. – 9. ročník; 8 žákyň), 2. místo 
§ okresní přebor ve florbalu (hoši 6. – 7. ročník; 9 žáků), 3. místo 
§ okresní přebor ve florbalu (hoši 8. – 9. ročník; 9 žáků), 2. místo 
§ okresní přebor v basketbalu (dívky 8. – 9. ročník; 8 žákyň), 5. místo 
§ okresní kolo florbalového poháru pro 1. stupeň ZŠ (10 žáků), 2. místo 
§ krajské kolo florbalového poháru pro 1. stupeň – dívky (8 žákyň), 6. místo  
§ malá kopaná (8. – 9. ročník; 11 žáků), 3. místo 
§ okresní kolo AND1 CUP v basketbalu (6. – 8. ročník; 15 žákyň a žáků), 4. 

místo 
§ školní kolo soutěže ve skoku do výšky „Vánoční laťka“ 
§ okresní přebor ve vybíjené (dívky 1. – 5. ročník; 11 žákyň), 3. místo 
§ okrskové kolo McDonald´s Cupu ve fotbale mladších žáků (1. – 5. ročník; 29 

žáků), 3. a 6. místo 
§ okresní kolo lehkoatletické soutěže Pohár rozhlasu (6. – 9. ročník; 37 žáků), 

dívky 2. místo 
§ okresní přebor – štafetový pohár (1. – 5. ročník; 17 žáků), 3. místo 
§ okresní přebor – atletický trojboj (1. – 5. ročník; 17 žáků), 3. místo 
§ okresní liga malého florbalu (1. – 5. ročník; 50 žáků), 1. místo dívky, 2. místo 

chlapci a nejmladší žactvo 
 

6.1.3. další soutěže 
§ zapojení do 14. ročníku soutěže škol ve sběru druhotných surovin (starého 

papíru a plastových víček) a s tím související soutěž mezi třídami školy 
§ zapojení do soutěže Recyklohraní 
§ okresní kolo – malý záchranář (4. – 5. ročník) 

 
 
6.2. Kurzy, exkurze, projektová a tematická výuka a další 

poznávací aktivity 
§ lyžařský kurz (18 žáků) 
§ kurz plavání (2. a 3. ročník; 49 žáků) 
§ ukázka práce kroužku Věda nás baví (1. – 5. ročník) 
§ exkurze na Dny vědy a techniky (8. ročník) 
§ dějepisná exkurze do Klatov (6. ročník) 
§ návštěva výrobní dílny firmy RODAS (2. – 5. ročník) 
§ projektové dny Ochrana člověka za mimořádných událostí (všichni žáci) 
§ beseda se zástupci firmy Lasselsberger (9. ročník; 21 žáků) 
§ beseda se včelařem (7. ročník) 
§ exkurze do výrobního provozu firmy Lasselsberger (8. ročník; 23 žáků) 
§ projekt „Den pravěku“ (6. ročník; 19 žáků) 
§ exkurze na Obecní úřad v Chlumčanech (6. ročník; 16 žáků) 
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§ výuka na dopravním hřišti v Blovicích (4. – 6. ročník) – v podzimním i jarním 
termínu 
§ projektový den Masopust (1. stupeň) 
§ velikonoční dílny (1. stupeň) 
§ celoškolní projekt Den Země 
§ první návštěva v Místní lidové knihovně v Chlumčanech (1. ročník) 
§ exkurze do ZOO Plzeň (6. ročník) 
§ historická exkurze do Prahy (6. a 7. ročník) 
§ Den jazyků (září) a navazující celoškolní projekt Den Evropy (květen) 
§ Poznávací zájezd do Anglie (5. – 9. ročník; 29 žáků) 
§ exkurze – „Ručičky kraje“ – prezentace technických oborů SŠ (8. ročník; 19 

žáků) 
§ návštěva u včelaře (2. a 3. ročník) 
§ projekt Virtulife – výuka finanční gramotnosti vedená finančním odborníkem 

(9. ročník) 
§ exkurze v šumavské hydroelektrárně (9. ročník) 
§ exkurze do jaderné elektrárny Temelín a vodní elektrárny Orlík (vybraní žáci 

z 6. až 9. ročníku) 
§ pokračování projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání 

v Plzeňském kraji“ na SPŠE Plzeň v rámci udržitelnosti projektu – projektový 
den (8. ročník) 
§ historická exkurze do Plzně (7. ročník) 
§ exkurze do Techmanie (všechny třídy v rámci zlevněného paušálního 

vstupného pro školu) 
   

6.3. Kulturní akce 
§ návštěva představení v Divadle Alfa – 1. stupeň a 8. a 9. ročník 
§ představení Divadélka Hradec Králové (1. – 4. ročník Pohádka ze starého 

mlýna a 5. – 9. ročník Jak jste to myslel, pane Shakespeare?) 
§ návštěva filmového představení v rámci Juniorfestu (1. stupeň) 
 

6.4. Další aktivity školy 
§ ve volném čase mohli žáci navštěvovat kroužky (angličtiny, keramický, Věda 

nás baví, vaření, různé sportovní kroužky) 
§ fotografování žáků (prvňáčci na začátku školního roku, vycházející žáci do 

ročenky, třídy na konci školního roku) 
§ zapojení do projektu Adopce na dálku 
§ zapojení do projektu Adopce v ZOO, účast na setkání kmotrů v ZOO Plzeň 
§ zapojení do projektu Recyklohraní 
§ Den sběru baterií 
§ celoroční projekt Kamarád (1. a 9. ročník); pomoc se zvládáním nového 

školního prostředí a akce žáků 9. ročníku pro prvňáčky (spolupráce při 
školních projektových dnech, Mikulášská nadílka, pomoc na exkurzi do 
Techmanie) 
§ zapojení do projektu „Zdravé zuby“ (1. stupeň) 
§ „Halloween food“ a „Halloween party“ (80 žáků) 
§ spolupráce s MŠ Chlumčany: návštěva 1. ročníku v MŠ, Česko čte dětem – 

čtení před spaním (2. – 5. ročník), pěvecké vystoupení v MŠ (vybraní žáci 6. 
až 8. ročníku), hudební vystoupení v MŠ (flétny), zahájení projektu Kamarád 
(8. ročník na návštěvě v MŠ), návštěva dětí z MŠ v 1. třídě 
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§ činnost Chlumčanského dětského sboru Rarášci a Tamtamy: vystoupení 
v pečovatelském domě, zpívání pod vánočním stromem a zpívání koled 
s Českým rozhlasem Plzeň (náměstí v Chlumčanech), Štědrodenní koncert 
(kaple v Chlumčanech), vystoupení na vánočních a velikonočních akcích 
(Lhota u Dobřan, Dobřany, Plzeň), vystoupení ke Dni matek, letní koncert 
(kaple v Chlumčanech) 
§ návštěva poradenského centra Infokariéra (9. ročník; 18 žáků) 
§ setkávání vycházejících žáků se zástupci SŠ 
§ zdobení vánočního stromu na náměstí v Chlumčanech (1. ročník) 
§ zapojení do charitativní akce „Vánoční krabice od bot“ (1. stupeň) 
§ zapojení žáků a rodičů do „Tříkrálové sbírky“ 
§ vystoupení žáků na vítání občánků 
§ účast na vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 
§ Den dětí (1. stupeň) 
§ akce pro rodiče: Pasování na čtenáře (1. ročník) 
§ akce pro veřejnost: Pletení košíku z pedigu 
§ akce pro veřejnost: Pouťová výstava zahájená vernisáží 
§ výroba a prodej adventních a velikonočních výrobků pro charitativní účely 
§ závěrečné práce žáků 9. ročníku – sepsání krátké práce na libovolně zvolené 

téma za pomoci konzultanta z řad pedagogů a její prezentování 
§ celoroční soutěž o nejlepšího sportovce a sportovkyni školy a její vyhlášení 

v závěrečném týdnu 
§ výlety všech tříd na konci školního roku 
§ rozloučení 9. ročníku se školou – krátký program žáků 9. ročníku pro ostatní 

žáky a učitele 
 
 
 

7. Výchovné poradenství 
(zpracovala Mgr. Jaroslava Říhová – výchovná poradkyně) 

 
V září byla vypracována a doplněna evidence žáků se SPUCH, byl vypracován přehled 

žáků se SPUCH a s projevy SPUCH. Na základě doporučení vyšetření pedagogicko-
psychologické poradny a na základě písemných žádostí rodičů byli stanoveni žáci, kterým byl 
vypracován individuální vzdělávací plán – 3 žáci z 3. ročníku, 2 žáci ze 4. ročníku, 2 žáci z 5. 
ročníku, 1 žák z 6. ročníku, 1 žák ze 7. ročník a 1 žák z 9. ročníku. V průběhu školního roku 
pak byly zpracovány individuální plány pro další žáky, opět na základě doporučení 
pedagogicko-psychologické poradny a na základě písemných žádostí rodičů – 1 žák z 8. 
ročníku, 1 žák ze 4. ročníku a 1 žák z 3. ročníku. V průběhu školního roku byly na základě 
doporučení vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny nově zpracovány plány 
pedagogické podpory – 1 žák z 6. ročníku, 1 žák z 8. ročníku a 1 žák z 9. ročníku. Dále byl 
vytvořen plán pedagogické podpory žáku 2. ročníku, protože nedošlo ke zlepšení výkonů, byl 
odeslán k odbornému vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Tam byli odesláni 
v průběhu školního roku i další žáci, jejichž platnost vyšetření končila. Výsledné zprávy jsou 
evidovány, jejich evidence je průběžně doplňována. S přehledem žáků se SPUCH a s projevy 
SPUCH byli pedagogové seznámeni hned v měsíci září a dále v průběhu školního roku, podíleli 
se na vytvoření individuálních vzdělávacích plánů i plánů pedagogické podpory, byli postupně 
seznamováni s novými vyšetřeními i se stanovenými stupni podpůrných opatření, dostali 
vysvětlení k nově zavedeným stupňům podpůrných opatření a vždy se vyjadřovali 
k vyhodnocení individuálních plánů i plánů pedagogické podpory. 
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Do 3. a 6. ročníku byl umístěn asistent pedagoga.  
Práce se žáky se SPUCH a její kontrola probíhala průběžně, rovněž tak kontrola 

individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory – podle potřeby byly 
v průběhu školního roku upravovány. 

Testy profiorientace pro vycházející žáky se nám bohužel v tomto školním roce 
nepodařilo zajistit, a to z důvodu zaneprázdněnosti pedagogicko-psychologické poradny 
(změny ve vyšetření). V příštím školním roce bychom zadávání testů profiorientace chtěli opět 
obnovit. Žákům 9. ročníku byly průběžně předávány informace o středních školách a učilištích, 
o dnech otevřených dveří, proběhly náborové návštěvy, besedy se zástupci firem. V listopadu 
na informativních schůzkách byly rodičům předány informace týkající se přijímacího řízení a 
dalšího studia jejich dětí, bylo vysvětleno vše potřebné k vyplňování přihlášek ke studiu a 
zápisových lístků. V lednu byly žákům 9. ročníku, jednomu žáku 7. ročníku a dvěma žákům 8. 
ročníku rozdány formuláře přihlášek ke studiu (současně s pololetním vysvědčením) a 
zdůrazněn termín odevzdání přihlášek na příslušné střední školy nebo učiliště (1. 3. 2017). 
Rodičům byly předány zápisové lístky (proti podpisu). Žáci byli seznámeni s vyplňováním 
přihlášek ke studiu i zápisových lístků. Mohli využít dvou přihlášek a vyplnění mohli 
konzultovat s výchovnou poradkyní. O školu s uměleckým zaměřením měly v tomto školním 
roce zájem 2 žákyně – u nich byl postup přijímacího řízení odchylný. Z 5. ani ze 7. ročníku 
nikdo z žáků nepodával přihlášku do víceletého gymnázia. Přijetí žáků na střední školy a 
učiliště bylo evidováno, v případě potřeby byla poskytnuta pomoc při podávání odvolání. 
Všichni žáci byli přijati ke studiu v prvním kole přijímacího řízení, z toho 9 žáků na odvolání. 
Z 23 žáků 9. ročníku bylo 15 žáků (65,22%) přijato na čtyřleté studijní obory (z toho 2 obory 
umělecké), 8 žáků bylo přijato na tříleté učební obory (34,78%). Na tříletý učební obor byl 
přijat také jeden žák 7. ročníku a dva žáci 8. ročníku. Pro žáky 8. ročníku se v květnu 
uskutečnila exkurze do firmy Lasselsberger v Chlumčanech a v červnu se tito žáci zúčastnili 
akce Ručičky kraje zaměřené na podporu technického vzdělávání. Na budoucí povolání byli 
žáci 8. ročníku ve druhém pololetí připravováni v předmětu svět práce. 

V průběhu školního roku proběhla řada jednání s rodiči i s žáky – ze všech jednání byly 
zpracovány zápisy, v případě potřeby bylo zasláno oznámení na odbor sociální péče 
(neomluvené hodiny). S rodiči byly řešeny převážně kázeňské a prospěchové problémy jejich 
dětí – nezájem o školní práci, nepřipravenost na výuku, kázeňské prohřešky, ve dvou případech 
záškoláctví. Všechny tyto problémy byly řešeny i se samotnými žáky (v osmém a devátém 
ročníku záškoláctví, v sedmém ročníku problémové vztahy mezi některými žáky, agresivní 
chování žáka devátého ročníku k ostatním žákům). I ze všech jednání se žáky byly vytvořeny 
zápisy a vždy stanoven závěr a doporučení, abychom takovýmto situacím předcházeli. Pokud 
rodiče nebo žáci požádali o pomoc, byla jim vždy poskytnuta, ať už v době konzultačních hodin 
nebo mimo ně. 

Schůzky výchovných poradců s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň-
jih proběhly dvakrát – v říjnu obvyklá schůzka a v červnu konzultační a metodická schůzka pro 
pověřené zástupce škol. Obě byly zaměřené především na změny související s novými stupni 
podpůrných opatření a se skutečnostmi z toho vyplývajícími. V průběhu celého školního roku 
probíhala spolupráce mezi výchovnou poradkyní, pedagogy, vedením školy a Pedagogicko-
psychologickou poradnou Plzeň-jih. 

Školní rok 2016/2017 hodnotím z hlediska výchovného poradenství jako zdařilý, řada 
školních problémů v chování žáků byla pozitivně vyřešena, přijímací řízení proběhlo rovněž 
bez problémů. Jako stěžejní úkol pro příští školní rok vidím včasné odhalování případného 
záškoláctví a preventivní působení na žáky ve smyslu minimalizování výchovných problémů. 
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8. Plnění minimálního plánu primární prevence 
(zpracoval Mgr. Jiří Zahálka – metodik prevence rizikového chování) 
 
- celoročně probíhá primární i sekundární prevence 
- týmová práce a spolupráce vedení školy, školního metodika primární prevence, výchovného 

poradce, třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků je na dobré úrovni, pravidelně 
se konají provozní porady a porady předmětových komisí 

- vedení školy koordinuje činnosti a zajišťuje vybavení 
- školní metodik primární prevence monitoruje situaci ve škole, informuje kolegy na 

preventivních pětiminutovkách, koordinuje činnosti v rámci okresu, spolupracuje s 
organizacemi a spolky 

- výchovný poradce řeší žáky s individuálními vzdělávací plány, kariérní otázky a výchovné 
problémy na výchovných komisích 

- třídní učitelé pracují s třídním kolektivem, nejen na pravidelných třídnických hodinách 
- všichni pedagogičtí pracovníci se podílí na dohledu v rizikových místech školy, prohřešky 

proti školnímu řádu řeší okamžitě a kompetentně, objektivně, hledají příčiny problémů, nejen 
zakazují, ale i vysvětlují důvody opatření, vnímají věkové rozdíly a snaží se udržet dobré 
klima školy 

- není podceňován význam vnějších vlivů (například Modrá velryba) 
 
 
Hodnocení aktivit k vybraným preventivním problémům: 
1. Podceňování rizik v silniční dopravě 

- práce v hodinách dopravní výchovy 
- účast na výcviku na Dopravním hřišti v Blovicích 
- okresní soutěže BESIP jsme se po letech nezúčastnili (střet několika dalších akcí) 

2. Experimentování a užívání návykových látek a činností 
- neuskutečnil se Den zdraví, nově je v plánu na další školní rok 
- nekonaly se ani žádné přednášky na dané téma 
- s problémem se pracovalo hlavně v hodinách výchovy ke zdraví 

3. Vztahové problémy a nesnášenlivost 
- zdařil se náš projekt Kamarád 
- pochvalu si zaslouží též charitativní činnosti 
- žáci vyšších ročníků pomáhali pořádat akce pro mladší (přespolní běh, OČZMU, další 

projektové dny, liga florbalu …) 
- projekt Správná třída nebylo nutné realizovat 

4. Záškoláctví, jeho formy 
- záškoláctví s podporou rodičů se ukazuje jako prohlubující se problém 
- nutné je lépe informovat rodiče ve Zpravodaji, na třídních aktivech a dbát na větší 

důslednost 
- je nutné spolupracovat s OSPOD 

5. Vulgární vyjadřování, slovní agresivita 
- ve škole se podporuje čtenářská gramotnost 
- slovní zásoba žáků se rozvíjí též v hodinách českého jazyka, při recitační soutěži a díky 

Knihobudce 
- nutná je větší důslednost a kritická reakce na vulgární projevy žáků 

6. Poruchy příjmu potravy 
- ve škole se dodržuje tzv. Svačinová vyhláška, pokračuje akce Ovoce do škol 
- téma je probíráno v hodinách výchovy ke zdraví a přírodopisu 
- projektový Den zdraví se uskuteční příští rok 
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7. Rizikové sexuální chování 
- téma pro výchovu ke zdraví 

8. Vandalismus, ničení školního majetku 
- přibylo případů ničení školního majetku v důsledku chování žáků o přestávkách, je nutná 

větší důslednost na dohledech 
 
 
Závěr 
- Den zdraví se neuskutečnil, bude příští rok 
- Den požární ochrany se neuskutečnil, dobrovolní hasiči se zaměřili na jiné aktivity 
- Dětské rybářské závody se nepořádaly, nezájem ze strany organizátorů 
- Akademie se neuskutečnila, nebyl prostor 
- Výstava dětských prací byla úspěšná, jen to chce ještě více návštěvníků 
- Ekologická školní zahrada a skleník jsou udržovány žáky při pracovních činnostech a Dnu 

Země 
- Školní sportovní klub využívalo 130 žáků 
- Velmi dobrá je účast na kroužcích 
- Kladem jsou návštěvy Divadla Alfa, vydávání školního časopisu, setkání vedení školy a 

žákovských konzulů, projekty a projektové dny, exkurze, výlety. 
 
 
 

9. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
(zpracovala Mgr. Lenka Škvárová – školní metodik EVVO) 
 

Cílem environmentální výchovy bylo i v tomto školním roce prohloubit vztah žáků 1. a 
2. stupně k přírodě, pěstovat u nich návyky vedoucí k ochraně životního prostředí, porozumění 
souvislostem mezi činností lidí a stavem životního prostředí. Vést žáky k samostatnosti, 
odpovědnosti, k mezilidské komunikaci. 

Během školního roku se uskutečnila celá řada akcí, krátkodobých a dlouhodobých 
projektů zaměřených na ekologii, které byly naplánovány na začátku školního roku. 

Celoročně také probíhala výuka ekologického přírodopisu na 2. stupni, na 1. stupni se 
témata životního prostředí zařazovala průběžně. 

Akce a projekty proběhly podle plánu, úspěšně. Stanovené cíle byly splněny. V příštím 
školním roce budeme na projekty navazovat a pokračovat v nich a upevňovat tak v žácích vztah 
k životnímu prostředí a důležitost ochrany naší přírody. 

 
 
 

10. Zájmové vzdělávání 
(zpracovala Hana Tůmová – vychovatelka školní družiny) 
 

V návaznosti na ŠVP jsme přejali z časopisu Pastelka námět na celoroční hru Soví škola 
- dětská univerzita. Témata lidské tělo, etiketa, volba povolání, finanční gramotnost, hry a hraní 
rozvíjela žáky při všech zájmových činnostech. K námětu hry a hraní jsme navštívili kavárničku 
Na kafíčko, kde byla výstavka starých hraček, se kterými si mohli všichni pohrát. Nezapomněli 
jsme ani na Karla IV. Četbou jsme si přiblížili jeho život a dílo a následně se seznámili se 
středověkem jako dobou řemeslných cechů. Celý projekt byl zakončen jarmarkem, kde žáci 
představovali různá řemesla.  
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11. Údaje o kontrolách a výsledcích kontrol 
 
Okresní správa sociálního 
zabezpečení (kontrola plnění 
povinností v nemocenském 
pojištění, v důchodovém pojištění 
a při odvodu pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti) 

říjen 
2016 Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 

Krajská hygienická stanice 
Plzeňského kraje (školní jídelna – 
laboratorní stanovení soli ve 
stravě) 

říjen 
2016 

Laboratorním rozborem pokrmů byl prokázán 
vyšší obsah soli. 

Česká školní inspekce (zjišťování 
a hodnocení podmínek, průběhu 
a výsledků vzdělávání; zjišťování 
a hodnocení naplnění školního 
vzdělávacího programu) 

listopad 
2016 

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání byl vydán a zpracován v souladu 

s úpravami RVP ZV, škola zapracovala všechny 
požadované úpravy. 

Vydání a obsah školního řádu školy a vnitřního 
řádu školní družiny jsou v souladu se školským 

zákonem. 
Plnění spotřebního koše nedosahuje spodní 

hranice přípustné tolerance v komoditě ovoce. 
Zdravé klima školy vytvořené jasně 
stanovenými pravidly fungování a 

srozumitelnou koncepcí dalšího rozvoje, se 
kterou se pedagogové ztotožňují. 

Spolupracující a stabilní pedagogický sbor. 
Nedostatečné zapojování žáků do hodnotících 

postupů. 
Krajská hygienická stanice 
Plzeňského kraje (kontrola 
provozu školní jídelny) 

prosinec 
2016 Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 

Městský úřad Přeštice, 
živnostenský odbor (dodržování 
povinností stanovených 
živnostenským zákonem) 

červenec 
2017 

Provozovna je označena. 
Pokladní kniha i příjmové pokladní doklady jsou 

bez závad. 

 
 
 

12. Výkon státní správy 
 

12.1. Rozhodnutí ředitelky školy 
 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 
Přijetí k povinné školní docházce 23 0 
Odklad povinné školní docházky 3 0 
Povolení přestupu do ZŠ Chlumčany, okr. Plzeň-jih 10 0 
Povolení vzdělávání podle IVP 13 0 
Prodloužení školní docházky 1 0 
Dodatečný odklad 0 0 
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12.2. Počet evidovaných stížnosti 
 

Celkový počet evidovaných stížností 0 
- z toho důvodných 0 
- z toho částečně důvodných 0 
- z toho nedůvodných 0 
- z toho postoupených jinému orgánu 0 

 
 
 
 

13. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016 
(Vypracovala Ivana Bělonožová – ekonomka školy) 
 

Údaje o zaměstnancích 
 
 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2016 

(fyzický stav/ přepočtený stav) 
 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 17/16,561 9/7,439 
Dosažený průměrný měsíční plat 29188 16503 

 
 
 Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 
 
a) Příjmy (kalendářní rok 2016) 

 
 Hlavní 

činnost 
Doplňková 

činnost Celkem 

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu 10113 - 10113 
dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele - - - 
dotace na provozní výdaje 2500 - 2500 
příjmy z pronájmu majetku zřizovatele - 66 66 
poplatky od rodičů – školné 26 - 26 
příjmy z doplňkové činnosti - 367 367 
ostatní příjmy 960 - 960 

 
 
b) Výdaje (kalendářní rok 2016) 

 
 Hlavní 

činnost  - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost – 

ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

Celkem 

Investiční - - - - 
Neinvestiční 10113 3273 387 13773 
z toho: --- --- --- --- 
- přímé náklady 10113 319 69 10501 
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    na platy pracovníků 7274 49 42 7365 
    ostatní osobní náklady 22 8 12 42 
    zákonné odvody + FKSP 2615 18 15 2648 
    náklady na DVPP 31 - - 31 
    náklady na učební pomůcky 158 215 - 373 
    přímé ONIV(cestovné, úrazové poj.,        
                                   OOPP) 

13 
  

29 - 42 

    ostatní náklady - - - - 
 - provozní náklady - 2954 318 3272 
    Energie - 1084 81 1165 
    opravy a údržba nemovitého majetku - 384 - 384 
    Nájemné - - - - 
    odpisy majetku - 59 - 59 
    spotřeba materiálu - 1182 237 1419 
    ostatní služby - 245 - 245 

 
 
c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2016) 

 
 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 24,74 24 0,74 
Mzdové prostředky na platy 7273989 7273989 0 
Mzdové prostředky – OPPP 22000 22000 0 
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 2816767 2816767 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 2800 
V oblasti cizích jazyků 5 9700 
K prohloubení odbornosti 9 16175 
Odborná literatura pro učitele 17 2240 
Celkem - 30915 
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14. Přílohy 
14.1. Výsledky výběrového zjišťování výsledků žáků 9. ročníku 
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14.2.  Certifikát dárce – podpora Fondu Sidus 
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14.3. Články z místního tisku o škole a školních aktivitách 
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V Chlumčanech 14. 10. 2017 

 
 
 
 
 
 

________________________ 
 Mgr. Irena Rampichová 
 ředitelka školy 
  
 
Projednáno a schváleno školskou radou. 
 
 


