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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 : 24
Průměrný věk učitelů :
49 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 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 213 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 200 obědů denně. Na škole pracovalo 16
pedagogů (z toho 1 externě) a 9 správních zaměstnanců.
Výuka probíhala podle vzdělávacího programu :
1.-4.,6.-9.roč.
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Základní školy Chlumčany, okr. Plzeň-jih
5.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“. Žáci 5.-7.roč si
z nabídky volitelných předmětů vybrali dopravní výchovu, sportovní hry, etiku, míčové hry,
historický seminář, chemicko-fyzikální praktika, společenské vědy, semináře z čj. a z mat.,
jako 2.czj. si mohli vybrat z německého, anglického a ruského jazyka. Většina žáků si zvolila
ruský jazyk. Do nepovinných předmětů jsme zařadili pěvecký sbor a dramatickou výchovu.
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V nabídce pro volný čas měli žáci tyto kroužky: keramický, angličtina, logopedická péče,
recitační kroužek, Dívčí klub, odbíjená, sportovní hry, pohybové a sportovní aktivity.
Zapojeno bylo 142 žáků, keramické kroužky vedly maminky žáků.
Volný čas žáci trávili v počítačové učebně s možností práce na Internetu, hraním fotbálku
nebo na zahradě hrou stolního tenisu. Zástupci žáků 2.stupně 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
213
30

Počet tříd
9

Počet žáků
213

Počet tříd,
Počet přepočtených
oddělení, skupin pedagogických pracovníků
9
15,2
1
1.000

Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
300
184
23

Celkový počet
zaměstnanců
4

Přepočtený počet
zaměstnanců
3,9

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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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 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 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, kde byl vybudován
z dotačních peněz Mas Aktivios 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 105 nových
knih. Školní knihovnu navštěvuje v průměru 10 žáků týdně, ve šk.roce bylo evidováno130
výpůjček. Do studovny byl zaveden i Internet. 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. Na chodbu 1.patra byla nově umístěna obrazovka
Školního informačního kanálu, kde běží spoty zaměřené na prevenci patologických jevů.
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 nakupují 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) a z peněz od zřizovatele
nakoupili kromě učebnic i učební pomůcky: mapy do dějepisu, přírodovědy, přírodopisu,
vybavili jsme jednu učebnu dataprojektorem a interaktivním programem e-Beam, k tomu dvě
laserová ukazovátka, dvě počítačové sestavy. Zřizovatel získal dotaci z ROP Jihozápad na
projekt „Modernizace specializovaných učeben základní školy v Chlumčanech“ . Z dotace se
podařilo vybavit učebnu fyziky a chemie, jazykovou učebnu a učebnu výtvarné výchovy
v celkové hodnotě 1 101 118, - Kč. Získali jsme i dotaci z Krajského úřadu Plzeňského kraje
na renovaci podlahy tělocvičny. Tím během prázdnin byla v tělocvičně zrekonstruována nejen
podlaha, ale i vyměněna okna za plastová s UV skly a vymalovány stěny. V nové budově
školy došlo také k výměně oken, nově vybavené třídy byly vymalovány a pracuje se na
projektu nového vchodu do školy.

3.Školská rada
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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4.Údaje o pracovnících školy
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
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním
PO
SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + VŠ jiné bez
DPS *
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
16/15.533
21

Průměrný věk
49

Počet pedagogických pracovníků
- v důchodovém věku

17
1,00

Aprobovanost:
z celkového počtu (280) odučených hodin bylo odučeno aprobovaně 69% a neaprobovaně
31%.
Pedagogický kolektiv školy je stabilizovaný. Na škole pracuje 13 žen pedagogů a 3
muži pedagogové. Po celý rok na škole pracovali ještě 3 asistentky pedagoga a to ve 2.,3. a 5.
ročníku. Na škole je stanoven koordinátor ICT, koordinátor environmentální výchovy, školní
metodik prevence a výchovný poradce.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet vzdělávacích akcí
34
Celkový počet účastníků
14
Vzdělávací instituce
NIDV, KCVJŠ Plzeň, HYL Praha,
Gymnázium Nové město na Moravě, Tvořivá
škola, MŠMT, PF Plzeň, Zpč. univerzita
Údaje o nepedagogických pracovnících
Počet nepedagogických pracovníků

Průměrný věk

9/7,25

47
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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
23
4
4
18
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
24
1
13
10
0
0
Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání

---------------2
0

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

---------------2
1

6.Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním
(s pochvalou)
213
101

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Hodnoceno
slovně

108

4

4

28

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

Počet žáků
1.pololetí
3
0
32

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

2.pololetí
3
1
50

18226
0
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Přehled volitelných a nepovinných předmětů
Volitelné předměty: etika, společenské vědy, 2.czj (německý, ruský a anglický jazyk),
dopravní výchova, historický seminář, sportovní hry, míčové hry, chemicko - fyzikální
praktika, seminář z matematiky a z českého jazyka.
Nepovinné předměty: dětský pěvecký sbor, dramatická výchova
7. Nadstandardní aktivity
Zájmová činnost organizovaná školou: kroužek keramický, angličtina, logopedická
péče, recitační kroužek, Dívčí klub, odbíjená, sportovní hry, pohybové a sportovní aktivity
(pro dívky x chlapce). Zapojeno bylo 142 žáků.
Mimoškolní aktivity –Vánoční a Velikonoční trhy, vánoční besídky pro rodiče,
představení pro rodiče: Školní akademie - „Patříme do Evropy“, škola byla zapojena do
soutěže Sběr starého papíru a plastových víček a Recyklohraní.
Charitativní činnost : Občanské sdružení Chrpa (=výcvik koní na terapii pro děti), prodej
Sidusáčků na léčbu dětských pacientů, prodej vánočních a velikonočních výrobků na Adopci
na dálku (chlapec v Bolivii), přispíváme i na adopci puštíka obecného do plzeňské ZOO.
Závěrečná prezentace prací žáků 9. ročníků – 8 žáků splnilo velmi úspěšně, 10 žáků
splnilo úspěšně a 4 žáci splnili.

Účast v soutěžích
Soutěž
Název soutěže
1.místo
regionální
okresní

Umístění
2.místo

3.místo

Zeměpisná olymp.,
matemat. Klokan,
přírodověd. Klokan,
Pythagoriáda
Pythagoriáda, Dějepisná
-1 žák
olymp.,olympiáda z Mat.,
olympiáda z Čj, recitační
soutěž

8. Výchovné poradenství
Výchovný poradce pracoval dle plánu práce výchovného poradce. Během roku byla
postupně doplněna a aktualizována evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami.
Všichni učitelé byli informováni o žácích s SPU a seznámili se s doporučeními z PPP či z
jiných odborných vyšetření. V součinnosti s třídními učiteli byly podávány návrhy na
vyšetření dalších žáků, byli osloveni všichni rodiče žáků s SPU, u nichž je nutné kontrolní
vyšetřen. Na doporučení PPP P-J byly vypracovány individuální vzdělávací plány pro 9 žáků
(6 žáků na 1.st. a 3 žáci na 2.st.). Celkem je vyšetřeno a má úlevy dle MP s SPU 21 žáků na
1.st., 12 na 2. st.
Ve 2.3. a 5. třídě pracovalo 5 integrovaných žáků pod vedením asistentek pedagoga.
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Předmět Svět práce je přínosem pro žáky k výběru povolání. Žáci zjišťují, co je baví a
získávají podrobné informace o různých zaměstnáních. Zájemci 9.roč. si mohli vypracovat
z PPP Plzeň – jih test „Profiorientace“, který je nasměroval k dalšímu možnému studiu.
Přínosný pro výchovného poradce byl seminář „Správná volba“ = podpora kariérového
poradenství na školách v Plzeňském kraji.
V letošním šk.roce byl ukončen dvouletý projekt : Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro
budoucnost technických oborů, kde cílovými skupinami byli žáci 7.,8. a 9.roč. , výchovní
poradci a učitelé ZŠ. Záměrem je popularizace řemeslných a technických oborů, motivace ke
studiu učebních oborů, zvládnutí metodiky kvalitního profesního poradenství. Celkem jsme se
zúčastnili dvou projektových dnů, tří besed a dvou exkurzí. Projekt byl prodloužen do června
a KHK připravila pro školy výukové pomůcky (model vrtačky, soustruhu, truhlářské nářadí,
potřeby pro švadlenu, elektrické soupravy,….ty pak mohou učitelé využívat v hodinách.
Dvakrát byla svolána výchovná komise. Dvouměsíční pobyt ve středisku výchovné péče byl
doporučen a se souhlasem rodičů uskutečněn u žáka 8.ročníku. Napsána zpráva na odbor
sociálních věcí do Přeštic na podezření o nepřiměřeném trestání žákyně. Výchovný poradce
spolupracoval s dalšími institucemi (ÚP Plzeň – jih, PPP P-J,KHK, RRA)
Žáci 8.roč. navštívili dětský domov Domino a seznámili se s životem dětí bez rodičů.
9. Prevence rizikového chování - školní metodik prevence pokračuje ve vzdělávání, z plánu
se nám podařilo splnit všechny programy, které jsem měly nasmlouvané s PPP P-J: Správná
třída (4. 5.6.roč.)
Dále jsme z dlouhodobého programu primární prevence z P-centra pokračovali v 7. a 9. třídě
s aktivitami-komunikace, odmítání, předsudky a tolerance, virtuální drogy, partnerské vztahy,
sexualita, pohlavní choroby a antikoncepce.
Pokračujeme v projektu Kamarád mezi žáky 1. a 9. ročníkem.
Specifická primární prevence, zaměřená cíleně na konkrétní skupiny a problémy.
Monitoring situace v cílových skupinách - sebehodnocení žáků druhého stupně .
10. Environmentální výchova – V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do
projektu Les ve škole – škola v lese, nadále probíhá adopce chlapce z Bolívie, sběr papíru a
víček od PET lahví a adopce puštíka obecného v plzeňské zoologické zahradě. Pokračujeme
v projektu Recyklohraní. Z Recyklohraní, díky plnění zadaných úkolů, jsme získali 120bodů
a za body jsme obdrželi dva volejbalové míče. Na školní zahradě se děti mohou seznámit
s některými druhy bylin, keřů a stromů (projekt Zelené zahrady). V rámci školních výletů
jsme navštívili ZOO Plzeň a Haltr Dnešice. Návštěva v Domě historie Přešticka (výstava
kraslic, dobová řemesla a funkční hodinový stroj) a u včelaře v Příchovicích. Na Den Země
děti z 1. st. plnily průběžně úkoly z projektu Stezka Ferdy mravence - poznávání přírody,
změny přírody v ročních období, ochrana přírody a práce s přírodninami. V rámci Dne Země
děti vyráběly výrobky z odpadového materiálu. Velmi se vydařila návštěva třídící linky
v Černošíně. Druhý stupeň se zabýval znalostí různých bylin, prací na školní zahradě,
domácími elektrospotřebiči, monitorováním kontejnerů na tříděný odpad, pozorováním
dopravy v obci.
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11. Školní družina
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 60,-Kč na kalendářní měsíc. Z vybraných prostředků byly do ŠD zakoupeny
knihy, didaktické hry, a další materiál pro tvořivé hry. Činnost ŠD je dána školním
vzdělávacím programem pro zájmovou činnost. Během roku proběhly týdenní projekty.
Každý žák měl prostor pro seberealizaci. V odpoledních byl nejčastěji využíván prostor
zahradního altánu. Část zahradního prostoru za školou byla upravena pro herní činnosti ŠD.

12. Spolupráce
Spolupráce s obcí je dobrá. Zřizovatel vychází škole vstříc a spolupráce je na velmi
dobré úrovni.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 spolupracovat nejen s Mateřskou školou Chlumčany, ale i s dalšími organizacemi
v obci – Myslivecké sdružení Obora, Tělovýchovná jednota (fotbalisti, tenisti), Sbor
dobrovolných hasičů, rybáři.
Dále spolupracujeme s Pedagogicko – psychologickou poradnou Plzeň – jih, Policií ČR,
Odborem sociálních věcí Plzeň – jih, úřadem práce, jinými základními školami,…..
Nejdůležitějším partnerem školy je rodina. Rodiče mohou přijít s jakýmkoliv dobrým
požadavkem nebo nápadem, informace jsou podávány i mimo třídní schůzky.
Příležitostně se školou spolupracovali rodiče při dozorech na školních akcích, organizovali
naučné chvilky, umožňovali návštěvy na zajímavá místa (bažantnice, autodílna,…).
V rámci spolupráce s MŠ se zúčastnili prvňáčci otevření nového hřiště v MŠ, návštěva
předškoláků v 1.třídě, besídka pro MŠ (2.tř.)
Pomoc od SDH Chlumčany – úklid sněhu ze střechy tělocvičny, ukázková práce hasičů
pro děti.
Pomoc a spolupráce rodičů: vedení keramického kroužku, Dívčího klubu, pomoc od rodičů
byla převážně při sportovních akcích a školních vystoupeních.
13. Další vzdělávání pedagogů
V plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků se nám nepodařilo vše splnit.
V plánu byl specializační kurz pro školního koordinátora EVVO – nesplněn. Další povinností
je mít na škole výchovného poradce s patřičným vzděláním, což bychom měli mít splněno.
Výchovný poradce začne studovat 4 semestry na PF výchovné poradenství. V letošním roce
dokončí studium školní metodik prevence (obhajoba závěrečné práce v příštím šk.roce).
Z krátkodobých cílů : zaměření na čtenářskou gramotnost, na semináře z oblasti
environmentální výchovy, na Tvořivou školu, zaměření na novinky ve svém předmětu, na
výukové metody, na problémy se žáky s výukovými problémy a problémy s chováním –
splněno částečně, ale ne vinou pedagogů (nekonal se seminář nebo nebyla nabídka)
Celkem se 14 pedagogů zúčastnilo 34 vzdělávacích akcí.
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14. 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
5
Přijetí k povinné školní docházce
17
Prodloužení školní docházky
0
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

15. Informace o kontrolách
Výsledky kontrol:
ČŠI – následná inspekce – nedostatky zjištěné při inspekční činnosti konané 14.-19.května
2010 byly na základě opatření stanovených ředitelkou školy odstraněny.
Krajská hygienická stanice – školní jídelna – bez připomínek.
KHS – závodní preventivní péče – bez připomínek.
Kontrolní a finanční komise z OÚ – bez připomínek
Po 4 letech povinný audit-bez připomínek
16. Informace o průběhu školního roku
Během šk.roku proběhly akce:
ve sportu – školní kola: Vánoční laťka, okresní kola soutěží: atletický čtyřboj, přespolního
běhu, Orion florbal Cup, basketbal, vybíjená, softbal, hokejbal,aerobik, Kinderiáda,
McDonalds Cup, Pohár rozhlasu, atletický trojboj 1.st. – 41 akcí
výchovně vzdělávací – školní kola: Přírodovědný klokan, Matematický klokan,
Pythagoriáda, olympiáda Aj, olympiáda Čj, olympiáda D,Mat,Z, recitační soutěž, vánoční
přání (výtvarná soutěž), Kniha je můj kamarád (výtvarná soutěž) okresní kola: Olympiáda
z Čj, zeměpisná olympiáda, recitační soutěž, Pythagoriáda, matematická olympiáda, výtvarná
soutěž. Krajská kola:Pythagoriáda. Den Evropy (kinosál), Den Země, dopravní hřiště
(4.5.6.roč), Eurorebus, P-centrum( 7.,9.roč.), soutěž BESIP-3.místo, divadlo Alfa(1.-9.roč.),
celoškolní projekt OČZMU, Dny Vědy a techniky Plzeň (9.roč.), Vodňanský dětem (1.st.),
zpívání s Afričany, Den památky Holocaustu-beseda (8.9.roč), Obrazy z války třicetileté (4.9.roč.), Poruchy příjmu potravy-beseda (8.9.roč), Den zdraví – osobní bezpečí, škodlivost
kouření, pohybové aktivity, šikana a mezilidské vztahy, Virtulife – finanční gramotnost
(9.roč), beseda elektrotechnika(7.-9.roč) - 11 x školní kola, 8x okresní kola
školní akce –- Školní Akademie „Patříme do Evropy“, Mikulášská nadílka (Kamarád 9. x
1.roč), volné plavání v Ro (50ž), Vánoční besídky pro rodiče, Masopust (1.st.), divadlo ke
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Dni dětí „O líném Honzovi“, Pasování na čtenáře (1.roč.), (2.3.roč.), soustředění
volejbalového kroužku v Žihobcích, Burza knih.
exkurze – strojnická firma Příšov(7.-9.roč), muzeum v Klatovech (6.roč), Techmánie PM
(8.9.roč.), historická Plzeň (7.roč.) OÚ Chlumčany (3.,6.tř.), místní knihovna (1.roč.)
historická Praha (6.7.roč.), Terezín (6.8.roč), elektrárna Temelín (7.8.9.), ČOV Přeštice
(8.9.roč.), Dětský domov Domino (8.roč.), hydrometeorologický ústav Plzeň (8.9.roč.), ZOO
Plzeň (7.roč.), včelař v Příchovicích(2.3.roč.),
třídící linka v Černošíně, dům historie
Přešticka (2.3.roč.)– 15 akcí
další akce – Photodienst-1.-5.roč., fotografování k MS v hokeji (zájemci),fotografování
prvňáčků, ročenky pro žáky 9.roč., fotografování tříd na konci šk.roku.
zapojení do soutěží : sběrová soutěž papír + plastová víčka: celkem sebráno 264,47 kg, což
je v průměru 1,25kg na žáka, recyklovaní, Pod modrou oblohou, Najdi seznam cz. Žáci
vydávají školní časopis „Chlumčánek“
Na začátku roku jsme po 1.období ŠVP (začátek 4.roč.) zadali srovnávací testy ve spolupráci
s dalšími čtyřmi školami. Výsledky našich žáků ve srovnání s ostatními školami nebyly dobré
(hlavně ve srovnání: výsledky testu a jejich známek na vysvědčení)
Na konci roku žáci absolvovali výstupní testy v 5. a 9.roč. z humanitní, z přírodovědné
oblasti a z anglického jazyka v celorepublikovém hodnocení. Výsledky byly srovnatelné
s průměrem republikovým.
Činnost CHDS : zájezd do Nittenau, zpívání pod vánočním stromem (náměstí Chlumčany),
Štědrodenní koncert (kaple Chlumčany), Letní koncert pro radost v chlumčanské kapli,
koledy společně s kapelou River Band - vánoční trhy na náměstí Republiky v Plzni, podzimní
sborové soustředění na mlýně u Chudenic, účast na Šk.akademii, zpívání ke Dni matek,
Historický víkend na Radyni
V novém šk.roce nastoupí 18 žáků do 1. třídy. Z 5. roč. se hlásili 2 žáci na víceleté
gymnázium, byl přijat jeden.
Celkem končí 24 žáků, z toho z 9.roč. 22 žáků, z nižších ročníků (7. ,8.roč.) 2 žáci.
Umístění: gymnázium 1 žák, SŠ a SOŠ – 14 ž, SOU - 9 žáků.
Další informace:
Studijní volno pedagogů čerpáno o vánočních prázdninách – 6dní, o jarních prázdninách –
5dní, o velikonočních prázdninách -1den. Čerpání ředitelského volna: 22.12., 27.-30.6.
Účast rodičů na třídních schůzkách : 24.11.– 83,09% (největší účast 3.roč.96%)
13.4.-64.02% (největší účast 3.roč.83%)
Během roku 60 žáků odebralo 4 002 ks krabiček mléka.
Čtenářská gramotnost – prodáno na škole 546 knih, v hodnotě 46 676, -Kč
Nemocnost na škole: 7 zaměstnanců bylo v pracovní neschopnosti 136 dní.
Došlo ke krádeži kasičky školní jídelny – škoda 13 919,-Kč
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17. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010

1. Údaje o zaměstnancích
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010
(fyzický stav/přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
Měsíční plat

16

/ 15,763
25708

9

/ 9,003
14698

2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) příjmy (kalendářní rok 2010)

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

Doplňková
Činnost
-

-

-

2500
17

133
357

Ostatní příjmy *
•

Hlavní
Činnost
8794

779

celkem
8794

2500
133
17
357
779

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

13

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

b) výdaje (kalendářní rok 20010

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)
-provozní náklady
Energie
Opravy a údržba nemovitého majetku
Nájemné
Odpisy majetku

Hlavní
činnostdotace ze
státních
prostředků

Hlavní
činnost
ostatní
zdroje

Doplňková
činnost
hrazeno
z tržeb

celkem

8794

795

462

12582

8794
6326
25

132
82
5

78
43
19

9004
6451
49

2277

34

16

2311

11

167
167
-

13
102
38
2517
1489
117
190

Skutečnost
24,64
6206000
25000
148875

Rozdíl
+ 0,18
0
0
0

13
108
45
2500
1322
117
190

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2010)
Limit
Přepočtený počet zaměstnanců
24,46
Mzdové prostředky na platy
6206000
Mzdové prostředky – OPPP
25000
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“
148875

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč),
v rámci jakého programu
Vzdělávání
Počet pedagogických
Kč
pracovníků
Vedoucích pracovníků
1
1224
V oblasti cizích jazyků
2
1730
K prohloubení odbornosti
5
5372
Odborná literatura pro učitele
17
4484
CELKEM
12810
Vypracovala: ing. Edita Havlíčková
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