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Základní škola Chlumčany, okr.Plzeň – jih
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 : 11
Průměrný počet žáků na třídu : 26
Průměrný věk učitelů :
45 let

1.Charakteristika školy

Základní škola Chlumčany 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, víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem a travnatá plocha pro volné chvilky
dětí.
V letošním roce měla škola na začátku roku celkem 249 žáků v 5 třídách na 1.stupni a
v 6 třídách na 2.stupni. V provozu bylo jedno oddělení školní družiny s 30ti dětmi a školní
jídelna, kde se vaří v průměru 300 obědů denně. Na škole pracovalo 19 pedagogů a z toho 2
externě a 9 správních zaměstnanců.
Výuka probíhala podle vzdělávacího programu :
1.,2.,6.a7.roč.
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní školy Chlumčany, okr. Plzeň-jih
3.-5.roč.,8.-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 a v hodinách matematiky a
fyziky 2.st. Jsme i členy sítě škol, zabývající se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. V oblasti
environmentální výchovy proběhl projekt Den Země, pokračujeme v činnosti na školní
zelené zahradě. Z Ministerstva životního prostředí nám byly poskytnuty třídící kontejnery do
5 tříd.
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Žáci 5.-7.roč si vybrali volitelné předměty: informatiku, volbu povolání, konverzaci czj.,
dopravní výchovu, historický seminář, chemická praktika, semináře z čj. a z mat..
Do nepovinných předmětů jsme zařadili pěvecký sbor, anglický jazyk a přírodopisná praktika.
Jako 2.cizí jazyk vyučujeme německý jazyk a ruský jazyk. Otevřeli jsme jedno oddělení
družiny s 30ti dětmi. V nabídce měli žáci tyto kroužky : keramický, orientální tance,
dramatická výchova, angličtina, logopedická péče, odbíjená, sportovní hry a míčové hry.
Zapojeno bylo 182 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
Komenského 154, 334 42
Chlumčany

Hlavní budova, ředitelství
Součásti školy
Název součásti
ZŠ
ŠD

Počet žáků
249
30

Počet tříd
11

Počet žáků
249

Počet tříd,
Počet přepočtených
oddělení, skupin pedagogických pracovníků
11
17.135
1
1.000

Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
300
188
25

Celkový počet
zaměstnanců
4

Přepočtený počet
zaměstnanců
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
7
S vývojovou poruchou chování
0
Celkem
7
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2.Materiálně technické zajištění školy
Škola je úplná s I.i.II.stupněm, má komplex tří budov: nová budova, stará budova a
tělocvična. Na celé škole je 13 kmenových učeben, pět odborných (dvě učebny informatiky
s připojením na internet, 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 si žáci vytvořili ekologickou školní zahradu, která slouží i
k výuce nejen v hodinách přírodopisu.
Žákům je k dispozici studovna, kde mohou vyhledávat informace v encyklopediích, je
k dispozici i video a DVD přehrávač a notebook s dataprojektorem na promítání filmů.
Během školního roku jsme doplnili školní knihovnu o 101 titulů a 12ks DVD. Školní
knihovnu navštěvuje v průměru 10 žáků týdně. Žáci navštěvují též Internet v počítačové
učebně a to nejen v hodinách výuky, ale i v odpoledních hodinách 2x v týdnu.
K dispozici žáci mají 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
učební pomůcky do většiny předmětů. Do fyziky induktor, optická sada+laser, do chemie
mikroskopy a diaprojektor, mapy na dějepis a zeměpis, pomůcky na 1.stupeň, rytmická sada
do hudební výchovy a míče do tělesné výchovy.
Provozní peníze se využívají na běžné opravy zařízení, nákup žákovských lavic a nábytku
– letos jsme nakoupili lavice do třech tříd, skříněmi vybavili kabinet chemie, koupili kopírku
a sekačku na trávu, fotoaparát Canon. Do školní kuchyně pořídili myčku na nádobí. O
hlavních prázdninách jsme vymalovali schodiště a chodby, zrenovovali podlahy ve třídách na
2.patře nové budovy. Zřizovatel nechal vyměnit plynové kotle na topení a dokončil stavební
úpravy odborné učebny F+Ch.
Některé učebny jsou vybaveny didaktickou technikou a pomůckami dle finančních
možností. Tělocvičnu postupně vybavujeme novým nářadím a cvičebními pomůckami.
Během roku jsme zažádali o sponzorský dar v rámci Programu nadační služby lesů České
republiky na zřízení nové počítačové učebny. Náš projekt nebyl podpořen.
Na začátku roku jsem ve spolupráci se zřizovatelem vytvořili projekt na školní zahradní altán,
podali prostřednictvím MAS-aktivios Jižní Plzeňsko na Ministerstvo zemědělství a získali
dotaci v hodnotě 486 tisíc Kč. Do konce kalendářního roku musíme projekt realizovat.

3.Školská rada
Byla zřízena 1.1.2006 s počtem tří členů – určený zástupce obce, volený zástupce školy a
volený zástupce rodičů. V letošním roce po tříletém působení byly provedeny nové volby.
Členové zůstávají ve stejném složení.
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4.Údaje o pracovnících školy
Přehled o zaměstnancích školy
Počet pracovníků* (ostatní + pedagog. prac.) Počet pedagogických pracovníků*
28/25.815
19/17.135
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
Součást
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním
PO
SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + VŠ jiné bez
DPS *
DPS *
ZŠ
1
1
0
0
0
16
1
0
ŠD
0
1
0
0
0
0
0
0
* DPS = doplňkové pedagogické studium

Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2005/2006
Počet pedagogických pracovníků
Průměrná délka
Průměrný věk
přepočtený stav dle 2.1.
pedagogické praxe
19/17.135
20
45
Počet pedagogických pracovníků
- v důchodovém věku

19
1,00

Výuka vedená odborně způsobilým učitelem
Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
299
- z toho počet neaprob. hodin
- kvalifikovanost učitelů

%
100

V kterých předmětech
------------------------------Rv,Vv,D,M,Z,czj,F,Př,Pč,D
1 nemá kvalifikaci

Pracovní kolektiv školy je stabilizovaný. Průměrný věk pedagogů je 45 let. Velmi
vysoké je zastoupení žen. Zaměřili jsme se na pracovníky, kteří nesplňují odbornou
kvalifikaci (1 učitelka 2. stupně-1.rokem studuje na pedagogické fakultě). Aprobovanost ve
škole je dobrá s výjimkou cizích jazyků, ale odborné znalosti vyučujících cizí jazyk jsou na
vynikající úrovni.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet vzdělávacích akcí
23
Celkový počet účastníků
13
Vzdělávací instituce
Pegog.centrum Plzeň,NIDV,Tvořivá
škola,eTwinning, Fraus, Fakta-Žďár nad Sáz.
Údaje o nepedagogických pracovnících
Počet nepedagogických pracovníků

Průměrný věk

8,68

46

přepočtený stav dle 2.1.
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5. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
navržen skutečnost
26
6
6
23
1
Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky
Počet
Z toho přijatých na
celkem
gymnázia
SŠ s maturitou
SOU
U
Jiné
33
1
20
12
0
0
Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

---------------0
0

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

---------------6
3

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

6.Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
249
101

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

136

12

7

36

Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2.stupeň
- z toho 3.stupeň

Počet žáků
1.pololetí
11
0

Docházka žáků (celkem za školní rok)
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

2.pololetí
2
0

21049
86
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Přehled volitelných a nepovinných předmětů
Volitelné předměty: informatika, volba povolání, konverzace czj., dopravní výchova,
historický seminář,sportovní hry, míčové hry, chemická praktika, seminář z matematiky a
z českého jazyka.
Nepovinné předměty: dětský pěvecký sbor, anglický jazyk, přírodopisná praktika
7. Nadstandardní aktivity
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, představení pro rodiče: „Pasování na čtenáře“ a školní akademie k 630letům obce,
zapojení do sběru starého papíru a plastových víček.
Účast v soutěžích
Soutěž
Název soutěže
regionální
okresní

Počet
zúčastněných 1.místo
žáků

zeměpis, Matematický Klokan,
přírodovědný Klokan,
olympiáda z Mat, olympiáda z Čj,

157

Umístění
2.místo

3.místo

1xolympiáda
z mat.

8. Výchovné poradenství
Krajským úřadem nám byla poskytnuta dotace na Preventivní program realizovaný
naší školou. Projekt nazvaný „Umím říct ne!“ byl realizován v 6.- 9.ročníku, cílem bylo
upevnění pozitivních vlastností a návyků, které žákům pomohou v krizových chvílích života
přijmout nejvhodnější řešení nastalé situace. Cílem bylo ovlivnit chování žáků: umět čelit
tlaku vrstevníků, umět říci „ne“, zkvalitnit sociální komunikaci, dokázat měnit špatné postoje,
umět se přiměřeně prosadit v kolektivu, stmelování kolektivu, posilovat zdravé sebevědomí,
umět řešit konflikty nenásilnou formou. Cílem bylo poznat a analyzovat vztahy ve třídě, umět
rozpoznávat projevy šikany. Cílem byla i prevence drogové závislosti a trestní odpovědnosti.
Po celý rok jsme průběžně vytvářeli příznivé psychosociální klima na škole,
spoluprácí s rodiči a odborníky se snažíme zvyšovat efektivnost prevence.
Těsná je spolupráce s PPP Plzeň-jih a spolupráce výchovného poradce s vyučujícími se
žáky se specifickými vývojovými poruchami učení nebo chování.
V lednu jsem podali žádost o zřízení asistenta pedagoga pro žáky s poruchami učení a
LMR, byla schválena a získali jsme potřebnou finanční částku.
Výchovný poradce pracoval na škole i jako metodik prevence. Základním principem
preventivního programu bylo vést žáky ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za
vlastní chování.
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9.Školní družina
Školní družina má jedno oddělení s 30 dětmi.
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. Činnost ŠD je dána školním vzdělávacím
programem pro zájmovou činnost.
10. Spolupráce
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 i v budoucnu přijít s jakýmkoliv
dobrým požadavkem nebo nápadem, informace mohou být podávány i mimo třídní schůzky –
kdykoliv. Budeme se i nadále snažit o reprezentaci školy a o další prosazování jejího dobrého
jména.

11. Výkon státní správy
Rozhodnutí ředitele školy (dle § 165 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.)
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Počet
Odklad povinné školní docházky
6
Přijetí k povinné školní docházce
20
Prodloužení školní docházky
1
Dodatečný odklad
0

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

Počet odvolání
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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12. Informace o kontrolách
Výsledky kontrol v letošním školním roce : Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
- kuchyni - „Vše v souladu s hygienickými požadavky“. Krajská hygienická stanice zdravotní nezávadnost vajec – „Nebyly shledány žádné závady v osobní či provozní
hygieně“. Úřad práce Pleň-jih - bez připomínek, ČŠI – „Školní vzdělávací program je
v částečném souladu s Rámcovým vzdělávacím programem – podrobněji vypracovat
zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením, se
zdravotním znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním)“

13. Informace o průběhu školního roku
Akce, které škola pořádala nebo kterých se zúčastnila:
ve sportu – v okrskových a okresních kolech : podzimní atletické závody, florbal,
přespolní běh, basketbal (dívky i chlapci), Mc Donaldś Cup, volejbal (dívky), aerobik, Coca
Cola Cup, vybíjená – Preventant Cup, aerobik, atletický trojboj, softbal. Soustředění
volejbalového kroužku. Největší úspěch : Pohár rozhlasu - postoupili jsme do krajského
kola(7.místo), Kinderiáda – krajské kolo (11.místo)
soutěže – v rámci okresu: matematická olympiáda (2.místo), olympiáda č.j.(6.místo),
zeměpisná olympiáda, Eurorebus (9 .roč), matematický Klokan, dopravní soutěž BESIP
(ml.žáci5.místo,st.žáci 7.místo) – zapojeno celkem 157 žáků
v rámci školy : o vánoční přání, olympiáda v biologii, dějepisná olympiáda, dopravně
výchovná soutěž (1.-5.roč.), přírodovědný Klokan, Pythagoriáda, Archimediáda, kresba na
PC Pod modrou oblohou(6.-9.roč)
výchovně vzdělávací – plavecký výcvik 2.a 3.roč., lyžařský výcvik 7.roč, dopravní hřiště
v Blovicích (4.5.6.roč.), beseda o K.Čapkovi (9.roč), Evropský den jazyků, Den památky
obětí holocaustu (6.-9.roč), beseda Helma je cool (6.,7.roč), beseda o Jižní Americe
(8.,9.roč), policejní projekt AJAX (2.roč), Já nic, já muzikant (1.-5.roč), prodej vánočních
velikonočních výrobků, Masopust (1.-5.roč.), beseda s Policií ČR (5.6.roč), divadlo Alfa (1.9.roč.), kino (8.9.roč.), Karlínské divadlo Praha (vybraní žáci), Den Země (2.st.), Pálení
čarodějnic(1.,4.roč.), Zdravé zuby (1.-5.roč.), vých.pořad Gotika(4.-9.roč),
Získali jsem dotaci na Preventivní program s názvem projektu “Umím říct ne!“. V rámci
tohoto projektu proběhly tyto výchově vzdělávací aktivity: 6.roč:K3-Kapitánská škola, 7.roč:
dlouhodobý program primární prevence, 8.roč: K3-Co přináší ostrov, 9.roč: návštěvy
soudních přelíčení.
exkurze – Dny vědy a techniky ( 9.roč), muzeum v Klatovech (6.roč), historie
Přeštic(7.roč.) OÚ Chlumčany(3.tř,6.roč.), Zvukové děje (9.roč.), Techmánie (zájemci) ,
výstava betlémů (zájemci), Plzeň historická(7.roč) , historická Praha (6.7.roč), bažantnice
MS Obora Chlumčany (1.4.roč), autodílna Veit Chlumčany (8.roč), hvězdárna a vojenské
muzeum Rokycany (9.roč), CHKZ, Keramo Horní Lukavice(2.3.roč), Terezín (zájemci),
Meteorologická stanice v Plzni (9.roč.)
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školní akce – fotografování prvňáčků (1.st), Photodienst (1.st.), Mikulášská nadílka (1.4.roč.), zpívání pod vánočním stromem+prodej vánočních výrobků, vánoční besídky pro
rodiče (2.,3.roč), volné odpolední plavání pro zájemce, pasování na čtenáře (1.roč.), besídka
na Den matek (1.roč), Duhové odpoledne- barvení triček (rodiče+děti 3.roč), návštěva MŠ
v 1.třídě, MISS školy (zájemci), Školní akademie 630 let
zapojení do celoškolních soutěží : sběrová soutěž papír + plastová víčka, pokračování ve
školní soutěži mezi třídami, vydávání školního časopisu „Chlumčánek“
Celoškolní každoroční projekt Ochrany člověka za mimořádných situací+ukázky práce
Celní správy a v měsíci květnu celoškolní projekt Den Evropy (prezentace států - třídy
prezentovaly své poznatky v tělocvičně), projekt Kamarád 1. x 9. třídy – společné akce
připravované některými žáky 9.roč. pro žáky 1.třídy (společné odpoledne, Mikulášská
nadílka, Čarodějnice, rozloučení na konci roku)
charitativní činnost – prodej vánočních výrobků, výstava keramiky s prodejem a
prodej velikonočních výrobků, odeslána finanční částka na adopci na dálku, SIDUS – léčba
dětských pacientů, projekt Šance – prodej propisek (9.roč)
prezentace školy: Pasování na čtenáře (1.roč), Školní akademie k 630 letům 1.zmínky
o Chlumčanech, sportovní a znalostní soutěže a akce na úrovni okrskových a okresních kol,
webové stránky, Zpravodaj pro rodiče, nástěnky před školou, články do Chl.občasníku,
články do Plzeňského deníku, výstava o chlumčanské pouti, vystoupení kroužku Orientálek
(veřejné akce-plesy, domovy důchodců, schůze….., taneční soutěže)
činnost CHDS : zájezd do Nittenau, zpívání pod vánočním stromem (náměstí
Chlumčany), Štědrodenní koncert (kaple Chlumčany), letní koncert (kaple v Chlumčanech),
vystoupení s kapelou River Band na Dni Chlumčan. Dvoudenní soustředění mimo školu.
Příležitostně se školou spolupracovali i 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
Pomoc a spolupráce rodičů : vedení zájmových kroužků : dramatický , orientální
tance, keramický, při školních sportovních akcích, nejvíce při organizaci a vytváření pomůcek
na Školní akademii.
Za celý školní rok vyčerpány 3 dny ředitelského volna pro žáky : listopad(1) a červen(2)
Měsíc červen byl vyhrazen školním výletům, kdy žáci vyjížděli za poznáním, zábavou a
kulturou.
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14. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008
1. Údaje o zaměstnancích
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2008
(fyzický stav/přepočtený stav)
pedagogů
Ostatní
Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
Měsíční plat

18 / 18,022
25215

10 / 9,688
12446

2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) příjmy (kalendářní rok 2008)

Dotace na přímé výdaje ze státního
Rozpočtu
Dotace na přímé výdaje z rozpočtu
Zřizovatele
Dotace na provozní výdaje
Příjmy z pronájmu majetku
Poplatky od rodičů-školné (družina)
Příjmy z doplňkové činnosti

Hlavní
činnost
9395

Doplňková
Činnost
-

celkem

-

-

-

2400
16

104
442

9395

2400
104
16
442

Ostatní příjmy *
1001
1001
• z toho výše příspěvku obce poskytnutého na základě udělené výjimky MŠMT dle § 6
zákona č. 29/1984 Sb., školský zákon
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b) výdaje (kalendářní rok 2008)

HČ dotace ze
státních
prostředků
11821

Hlavní
činnost
ostatní
zdroje

Doplňková
Činnost

celkem

9396
6631
25

256
188
-

67
37
16

9719
6856
41

2473

68

14

2555

385
125
-

12
162
42
51
3690
1296
82
17
170

c) Plnění závazných ukazatelů v Kč (kalendářní rok 2008)
Limit
Skutečnost
Přepočtený počet zaměstnanců
27,47
27,71
Přímé neinvestiční náklady celkem
9328000
9328000
Mzdové prostředky na platy
6631000
6631000
Mzdové prostředky – OPPP
25000
25000

Rozdíl
0,24
0
0
0

Investiční
Neinvestiční
Z toho:
-přímé náklady
Na platy pracovníků
Ostatní osobní náklady
Zákonné odvody + FKSP
Náklady na DVPP
Náklady na učební pomůcky
Přímé ONIV (cestovné, úraz.poj., OOPP)
Ostatní náklady
- provozní náklady
Energie
Opravy a údržba nemovitého majetku
Nájemné
Odpisy majetku

12
162
42
51
3305
1171
82
17
170

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč),
v rámci jakého programu
Vzdělávání
Počet pedagogických
Kč
pracovníků
Vedoucích pracovníků
2
1530
V oblasti cizích jazyků
4
2010
K prohloubení odbornosti
9
5809
V oblasti SIPVZ
Odborná literatura pro učitele
2608
CELKEM
15
11957
Vypracovala: ing. Edita Havlíčková
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15. Přílohy:
Školní akademie 2009
21. květen 2009. Pět hodin odpoledne. Začíná školní akademie Základní školy v
Chlumčanech. Kinosál kulturního domu "praská ve švech". Letošní akademie má zvláštní
podtext – 630 let od první písemné zmínky o obci Chlumčany. Představení začíná. Skvělý
úvod, historické vsuvky, strhující herecké výkony žáků a výborní moderátoři. To vše
charakterizuje školní představení.
Jednotlivé třídy předvádějí s velkým úspěchem připravené výstupy vztahující se převážně k
historii i současnosti Chlumčan. Všichni účinkující sklízí velké uznání a akce naší základky
končí všeobecným úspěchem.
Žáci devátých tříd

Přání ke Dni matek
Ve středu odpoledne, 6. května 2009, se sešli prvňáčci, jejich maminky, babičky a tety, aby
společně oslavili Den matek. Děti si připravily program plný básniček, písniček, tanečků a
vyrobily dárečky, jako poděkování za jejich lásku a péči. Vystoupení bylo velice zdařilé a
všichni odcházeli ve sváteční náladě.

Rytíři pasovali prvňáčky na čtenáře
Ve středu, 25. 3. 2009, bylo v místní knihovně 26 prvňáčků pasováno na čtenáře. Slavnostně
je pasovala trojice "rytířů" z rodu Chlumčanských z Chlumčan a Přestavlk, kteří měli od r.
1379 Chlumčany v držení – alespoň tak se to dočteme v nejstarším dochovaném písemném
záznamu o Chlumčanech. Dříve než děti obdržely čtenářské průkazy, musely předvést, že
opravdu umí číst a ví, jak s knížkami zacházet. Nedočkavé děti si mohly hned své první
knížky i vypůjčit a já jim přeji hodně pěkných chvilek s knihou v ruce.
Kozlová Marta, třídní učitelka
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OČZMS - "Ochrana člověka za mimořádných situací"
Přiblížil se konec října a to bývá na naší škole již tradičně signál k uskutečnění dvou
netradičních dnů, jejichž náplní je učit žáky, jak se správně chovat při mimořádných a
nenadálých situacích. Tyto dny zastřešuje název "Ochrana člověka za mimořádných situací"
(OČZMS).
Hned první den – ve čtvrtek – se děti se svými učiteli ve třídách připravovaly na páteční
prověrku znalostí přímo v terénu. Na závěr tohoto dopoledne letos přijali již podruhé pozvání
pracovníci Celní správy v Plzni v čele se svou mluvčí Jitkou Blahutovou a připravili pro žáky
zajímavou podívanou. Muži jim na zdejším náměstí předvedli zásah proti nebezpečnému
pachateli i výcvik služebních psů a děti mohly obdivovat jak zakuklené ozbrojence, tak jejich
čtyřnohé parťáky. Sledovaly také, jak pes vypátrá a zadrží figuranta v tlustém ochranném
obleku, a nakonec se dočkali i všichni kluci, kteří chtěli vidět, jak se vlastně střílí.
Druhý den – v pátek – proběhlo hned ráno rozlosování žáků do devíti skupin podle barev,
přičemž se v každé jinak barevné skupině objevili zástupci ze všech ročníků 1 - 8. Po
společném zahájení v tělocvičně školy se jednotlivé skupiny s časovým odstupem vydávaly s
přiděleným učitelem na trasu po Chlumčanech. Orientovaly se podle připravené mapky.
Cestou potkávaly "hlídky" = žáky devátých ročníků. Ti prověřovali vždy dvěma otázkami
znalosti nabyté předchozí den ve škole a přidělovali jim zasloužené body. Nutno dodat, že se
žáci opravdu snažili.
Šárka Skutková
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