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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
Komenského 377, 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
Hlavní budova, ředitelství Komenského 154, 334 42 Chlumčany

1.5

Počet tříd Počet žáků
9
212

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, 29. 6. 2016 a 29. 6. 2017.
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1.6

Součásti školy

Název součásti
ZŠ
ŠD

Počet žáků
212
45

Počet tříd,
oddělení, skupin
9
2

Počet přepočtených
pedagogických pracovníků
15,7727
1,4286

Podle stavu ve výkazu M3 k 30. 9. 2020 a Z2-01 k 31. 10. 2020.

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

Doplňková činnost

Počet strávníků
63

Celkový počet
zaměstnanců
4

Přepočtený počet
zaměstnanců
3,5

Počet vyčleněných zaměstnanců
4

Podle stavu ve výkazu Z17-01 k 31. 10. 2020.

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

Společné vzdělávání – žáci podle druhu zdravotního
postižení

Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
Se závažnými vadami řeči
Tělesně postižení
Souběžně postižení více vadami
Se závažnými poruchami učení
Se závažnými poruchami chování
Autisté
Celkem

Počet žáků
3
0
0
1
0
0
7
10
0
21
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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
školní zahrada se skleníkem a 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, šest odborných učeben (učebna informatiky
s propojením všech pracovních stanic do lokální sítě, dvě učebny cizích jazyků, učebna fyziky,
chemie a přírodopisu, učebna výtvarné a hudební výchovy, cvičná kuchyňka), jednu
samostatnou třídu školní družiny, která je vybavena odpovídajícím nábytkem včetně
sportovních a relaxačních pomůcek, a další třídu školní družiny, která je mimo dobu provozu
2. oddělení školní družiny využívána jako studovna a žákovská knihovna, pracovnu
keramického kroužku a tělocvičnu. V přízemí staré budovy se nachází školní kuchyně
s jídelnou.
Ve všech pěti kmenových třídách prvního stupně jsou interaktivní tabule s připojením
k internetu, které slouží ke zkvalitnění a oživení výuky všech předmětů. V průběhu tohoto
školního roku byl rozšířen i počet učeben 2. stupně, které jsou vybaveny interaktivní tabulí.
Nejedná se o kmenové třídy, ale odborné učebny. Vedle učebny anglického jazyka a učebny
fyziky, chemie a přírodopisu, kde jsou interaktivní tabule umístěny již delší dobu, jsou nyní k
dispozici i v učebnách výtvarné a hudební výchovy, německého jazyka a informatiky.
Učitelská knihovna je umístěna do prostor studovny a ředitelny, učitelé k ní mají
neomezený přístup. Neomezený přístup mají učitelé též k internetu, protože ve všech
prostorách nové i staré budovy školy se lze připojit ke školní WIFI síti.
Pro výuku informatiky je využívána počítačová učebna vybavená odpovídajícím
hardwarem i softwarem. Hardware (server, rack, 15 žákovských pracovišť typu „tenký klient“
a učitelský počítač) a síťový software byly pořízeny z prostředků EU peníze školám, stejně tak
jako interaktivní tabule do všech pěti tříd 1. stupně.
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 na 1. i 2. stupni. Všechny třídy ve škole
jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem, který je průběžně obměňován. Z mimořádné
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR poskytnuté prostřednictvím Plzeňského kraje bylo
na podzim roku 2020 zakoupeno 22 nových notebooků s příslušenstvím, které byly v průběhu
školního roku využívány k zabezpečení distanční výuky. Deset z nich využívali učitelé, dvanáct
bylo k dispozici žákům, kterým jejich domácí vybavení technikou neumožňovalo se distanční
výuky účastnit. Tuto možnost využilo jedenáct zákonných zástupců žáků a na základě smlouvy
o výpůjčce jim byl školní notebook k dispozici v období distanční výuky. V červnu 2021 byly
všechny zapůjčené notebooky škole bez poškození vráceny.
Ve školním roce 2020/2021 začala škola v systému Škola On-Line využívat elektronickou
žákovskou knížku, i když v době prezenční výuky byly ještě duplicitně využívány i žákovské
knížky papírové. Systém Škola On-Line byl při distanční výuce využíván také k zadávání úkolů
a komunikaci učitelů s žáky a jejich rodiči. Všem žákům i učitelům byl zřízen účet v prostředí
MS Teams, ve kterém probíhala on-line synchronní a mnohdy i asynchronní distanční výuka.
Během letních prázdnin byly vymalovány potřebné prostory školy – dvě třídy a schodiště
s chodbami v celé staré budově. Proběhla výměna dřevěných madel u zábradlí v celé délce
schodiště v nové budově. Rozsah pokrytí školní WIFI sítí byl rozšířen o kabinet tělesné
výchovy. V některých třídách byla provedena oprava žaluzií.
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1.11 Školská rada
Školská rada je tříčlenná, pracuje v ní jeden zástupce obce, jeden volený zástupce školy a
jeden volený zástupce zákonných zástupců žáků. Zřízena byla 1. 1. 2006. Další řádné volby do
školské rady se měly uskutečnit na podzim roku 2020 a další tříleté volební období školské rady
mělo začínat od 1. 1. 2021. Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu bylo ve všech školách
funkční období stávající školské rady prodlouženo tak, aby volby proběhly až po jeho ukončení,
ve lhůtě do tří měsíců. Volby proběhly podle volebního řádu daného Obcí Chlumčany. Ve
středu 2. 6. 2021 bylo ukončeno hlasování zákonných zástupců žáků i hlasování pedagogických
pracovníků. Od 29. 6. 2021, kdy proběhla první schůzka zvolených členů a jmenovaného
zástupce obce, pracuje Školská rada ve složení, které z těchto odložených voleb vzešlo.

2. Údaje o pracovnících školy
2.1

Přehled o zaměstnancích školy

Počet pracovníků*
28/24,5763

Počet pedagogických
pracovníků*
19/17,2013

Počet nepedagogických
pracovníků*
9/7,3750

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

2.2

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

Součást
PO

SpŠ

ZŠ
ŠD

1**
1

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním
SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné VŠ jiné bez
+ DPS *
DPS *
2**
0
0
1
14
1
0
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
19/17, 2013
Počet pedagogických pracovníků
- v důchodovém věku

Průměrná délka pedagogické praxe
25

6

Průměrný věk
51
19
2
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2.4

Výuka vedená odborně způsobilým učitelem

Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
- z toho počet neaprobovaných hodin

%
280
61

22%

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

2.5

V kterých předmětech
-------------------Z, Př, Nj, Pč, Vv, Sp, Vz,
Ch, F, Inf
15 z 16 pracovníků (94%)
272 z 280 hodin (97%)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí
Celkový počet účastníků
Vzdělávací instituce

38 (z toho 3 celoroční)
10
KCV a JŠ Plzeň, NPI Plzeň, PPP Plzeň, MAS Aktivios,
Tvořivá škola, Škola On-Line

3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů
3.1

Zápis žáků do 1. ročníku (26. 4. 2021)

Počet dětí u zápisu
31

3.2

Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
navržen skutečnost
6
6
25
1

Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné
školní docházky

Počet žáků vycházejících
z 9. ročníku
22

z toho přijatých na
studijní obor
10

gymnázia
2

učební obor
10

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

---------------3
0

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

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

Počet žáků

do
SpŠ
- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk. roku
0

do jiné ZŠ
7

*PŠD = povinná školní docházka

7

zvláštní způsob
plnění PŠD*
0

dodatečný
odklad PŠD*
0
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
4.1

Prospěch žáků (stav k 31. 8.)

Počet žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

205

121

71

4.2

Hodnoceno
slovně
0

Chování žáků

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

4.3

Prospělo po Neprospělo
opravných
zkouškách
5
8

Počet žáků
1. pololetí
2
0
0

2. pololetí
5
2
0

Docházka žáků (celkem za školní rok)

Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

11 466
131

5. Průběh školního roku
Průběh školního roku 2020/2021 byl velmi výrazně ovlivněn zákazy osobní přítomnosti
žáků na vzdělávání. Od 1. září, kdy byl školní rok zahájen, probíhalo vyučování do 4. října
prezenčně bez jakýchkoliv omezení. V týdnu od 5. do 9. října byly pro 2. stupeň hodiny tělesné
výchovy nahrazeny vycházkami, byly zrušeny všechny sportovní kroužky, pro všechny žáky
začal platit při vyučování zákaz zpěvu. Od 12. 10. měla probíhat prezenční výuka na 1. stupni
a pro druhý stupeň byla naplánována tzv. rotační výuka – v jednom týdnu je ve škole prezenčně
vyučována polovina tříd a druhá polovina tříd má výuku distanční, v dalším týdnu se třídy
vymění. Byly zrušeny veškeré kroužky. Po dvou dnech ale byla zavedena ještě přísnější
opatření. Jejich důsledkem bylo, že od 14. 10. byli na distanční výuku převedeni všichni žáci.
Tento stav trval až do 18. 11., kdy se k prezenční výuce mohli vrátit alespoň žáci 1. a 2. ročníku,
i když podle upraveného rozvrhu bez zpěvu a sportovní činnosti a bez vzájemného kontaktu
mezi třídními kolektivy. Od 30. 11. byla povolena prezenční výuka i pro zbylé žáky 1. stupně
a žáky 9. ročníku. Ostatní třídy 2. stupně byly převedeny do systému rotační výuky. Tento stav
trval pouze do začátku vánočních prázdnin, které začaly oproti původně stanovené organizaci
školního roku o dva dny dříve, a to díky volným dnům vyhlášeným MŠMT. Od 4. ledna byla
povolena prezenční výuka opět jen pro 1. a 2. ročník, ostatní žáci se museli učit distančně. Od
1. března byla i žákům 1. a 2. ročníku zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a všichni žáci
měli pouze distanční výuku. Povoleny byly pouze osobní konzultace jednotlivců s učiteli za
přísných hygienických opatření. K mírnému zlepšení situace došlo až 12. dubna, kdy mohl
8
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1. stupeň nastoupit na rotační výuku a žákům 9. ročníku byla dána možnost účastnit se přípravy
na přijímací zkoušky. Tuto možnost v naší škole využili všichni žáci 9. ročníku, kteří se hlásili
na čtyřleté maturitní obory, u kterých je při přijetí složení přijímací zkoušky podmínkou. Od
19. do 30. dubna absolvovali ve škole devět vyučovacích bloků, ve kterých měli vždy hodinu
českého jazyka a hodinu matematiky. Od 3. 5. se k rotační výuce připojili i žáci 2. stupně.
Teprve od 17. května se k prezenční výuce mohli vrátit všichni žáci. I když to bylo bez zpěvu
a sportovní činnosti ve vnitřních prostorách a s podmínkou opakujícího se antigenního
testování, návrat do školy přivítali jak žáci, tak i učitelé. Možnosti pracovat až do konce
školního roku z domova a účastnit se pouze osobních konzultací s učiteli využili jen dva žáci
naší školy.
Po celý školní rok byla v čase prezenční výuky 1. stupně v provozu školní družina, i když
tento provoz byl personálně náročnější než obvykle, protože ve školní družině museli být po
většinu školního roku odděleni žáci z různých tříd. Také školní jídelna byla, kromě krátkého
období nařízené karantény od 3. do 9. listopadu, v provozu celý školní rok. Na stravování měli
nárok i žáci účastnící se výuky z domova. Kvůli přísným hygienickým opatřením se ale nemohli
stravovat přímo ve školní jídelně, jídlo si v určených časech mohli vyzvednout a odnést domů.
Vzhledem k tomu, že v srpnu 2020 roku došlo k úpravě školského zákona, byla distanční
výuka pro žáky povinná. Ve srovnání s minulým školním rokem toto opatření přispělo ke
zlepšení přihlašování žáků do hodin distanční výuky a odrazilo se i v lepší kvalitě jejich školní
práce. Přesto ale distanční výuka nemohla nahradit prezenční výuku zcela. Nestandardní průběh
školního roku se negativně odrazil nejen ve znalostech žáků. U velké části z nich došlo ke ztrátě
pracovních a režimových návyků, byly narušeny vztahy v třídních kolektivech. Kromě
prezenční výuky a přímého kontaktu se spolužáky a učiteli byli žáci také ochuzeni o většinu
naplánovaných školních akcí a účast v olympiádách a soutěžích.
V září 2020 začala výuka v 9 třídách (po jedné třídě v každém ročníku) s celkem 210 žáky
(průměrně 23 žáků v jedné třídě). Počet žáků se během školního roku hodně měnil (v průběhu
prvního pololetí byli odhlášeni 2 žáci a 2 žáci přihlášeni; v průběhu druhého pololetí bylo
odhlášeno 6 žáků a 1 žák přihlášen). V období letních prázdnin bylo odhlášeno 7 žáků a 4 žáci
přihlášeni. Došlo tedy celkem k 22 změnám v počtu žáků, 17 z nich se odehrálo z důvodu
stěhování (12 odhlášení a 5 přihlášení), 4 změny byly z důvodu nespokojenosti rodičů se školou
(2 odhlášení a 2 přihlášení) a 1 odhlášení proběhlo z důvodu přestupu žáka na sportovní školu.
Ve dvou odděleních školní družiny bylo zapsáno 45 dětí, 2 z nich byly v průběhu školního roku
odhlášeny.
Podle výběru žáků byly v 6. až 9. ročníku z nabídky volitelných předmětů zařazeny:
sportovní hry, historický seminář, fyzikální praktikum, chemické praktikum, 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, v době kdy to nastavená
opatření umožňovala, vyučován sborový zpěv.
Naše škola je zapojena v projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro Blovicko
a Přešticko“, který na našem území zajišťuje MAS Aktivios, z.s. V rámci tohoto projektu jsme
během roku využili půjčovnu pomůcek (Bee-Bot s podložkou a příslušenstvím). Většina
akcí připravených v rámci tohoto projektu pro žáky se ale nemohla uskutečnit a byla přeložena
na další školní rok (besedy s autory knih, workshopy a školní čtenářské dílny). Učitelé školy se
zapojili do pracovních skupin pro čtenářskou a matematickou gramotnost, v rámci projektu byl
také celý pedagogický sbor školy proškolen v práci v prostředí MS Teams. Škola se dlouhodobě
účastní vzdělávacího programu Tvořivá škola. Prvky činnostního učení z Tvořivé školy se
objevují ve všech ročnících 1. stupně a v hodinách přírodovědných předmětů na 2. stupni. Škola
je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (Metodika a realizace
komplexní ekologické výchovy). Dále se účastníme programů „Recyklohraní“ a „Les ve škole“.
Škola je od roku 1999 členem Asociace školních sportovních klubů. Pokračovalo také zapojení
školy do charitativní činnosti (projekty Adopce na dálku a Adopce v ZOO).
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Na škole pracovalo 16 učitelů (z toho 4 s částečným úvazkem) a 9 nepedagogických
zaměstnanců. Kolektiv učitelů tvořilo 12 žen a 4 muži. Po celý rok na škole pracovaly také
3 asistentky pedagoga (ve 2., 5. a 7. třídě). Ve školní družině působily 2 vychovatelky. Pěvecký
sbor vedla učitelka hudební výchovy. 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
specializační vzdělání nemá koordinátor 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, na didaktické a metodické
postupy, na matematickou a čtenářskou gramotnost a na způsoby a možnosti distanční výuky)
byly plněny dle finančních možností a nabídky akreditovaných vzdělávacích institucí, většina
vzdělávacích akci probíhala on-line.
Spolupráce se zřizovatelem byla dobrá. Tradiční spolupráce s Mateřskou školou
Chlumčany a ostatními organizacemi v obci (Myslivecký spolek Obora Chlumčany, spolek TJ
Keramika, Sbor dobrovolných hasičů, rybáři) nebyla díky nestandardnímu průběhu školního
roku možná. Škola průběžně spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň,
Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň, Speciálně pedagogickým centrem
při Základní škole, Plzeň, Heyrovského 23, Speciálně pedagogickým centrem, Plzeň,
Macháčkova 43, Policií ČR, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví ORP Přeštice, Úřadem
práce Plzeň-jih, Základní uměleckou školou J. S. Bacha Dobřany a okolními základními
školami.
V tradičním podzimním termínu proběhly třídní schůzky, i když netradičně v on-line
podobě. V prostření MS Teams se rodiče setkali s třídními učiteli. Účast rodičů na těchto
třídních schůzkách 11. 11. 2020 byla velmi dobrá – 85% (největší účast 2. ročník 100%).
S učiteli jednotlivých předmětů mohli rodiče poté komunikovat e-mailem nebo telefonicky.
Stejným způsobem se uskutečnily třídní schůzky i v jarním termínu. Účast rodičů na třídních
schůzkách 21. až 26. 4. 2021 byla opět poměrně velká – 70% (největší účast 1. ročník 94%).
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, zvláště neúčast na distanční výuce. Ohledně dvou žáků 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 v podzimním (9. 11. 2020) i jarním
termínu (19. 4. 2021), v obou případech on-line v prostředí MS Teams. Průběh a závěry tohoto
jednání pak tlumočili ostatním rodičům na třídních schůzkách. Tištěný „Zpravodaj pro rodiče“
v tomto školním roce vydáván nebyl, stejně jako školní časopis „Chlumčánek“. V době
distanční výuky probíhaly on-line třídnické hodiny v tradičních termínech (každý druhý týden
v měsíci) ve všech třídách 2. stupně.
V průběhu školního roku neproběhlo žádné testování znalostí žáků. V závěru školního
roku byla žákům a jejich rodičům nabídnuta možnost zúčastnit se dotazníkového šetření
k distanční výuce prováděného společností KALIBRO. Jelikož se ale zapojilo pouze 32 z nich,
nemají jeho výsledky, které zcela korespondují s výsledky celostátními, pro naší školu žádnou
vypovídací hodnotu.
Největší část výpůjček školní knihovny tvořila mimočítanková četba. Žáci také mohli
využívat možnost objednávat si knihy prostřednictvím Klubu mladých čtenářů z různých
nakladatelství (Albatros, Fragment, Mladá fronta, Pierot, Knížata a Grada). Během školního
roku si 101 žáků objednalo 180 knih.
Na jaře naše škola umožnila vykonat v 5. třídě praxi studentu kurzu Studium pro asistenty
pedagoga.
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V době prezenční výuky pokračoval odběr dotovaného školního mléka. Možnost zapojit
se měli všichni žáci školy. Osmým rokem se škola zapojila do dotovaného projektu pro žáky
prvního stupně základních škol „Ovoce a zelenina do škol“. Oba dva dotační programy pro naši
školu zajišťuje společnost Bovys s.r.o. Standardní sortiment byl po určité období dodáván pro
první stupeň ve zdvojených dávkách jak mléčných výrobků, tak ovoce a zeleniny. Doprovodný
program zahrnoval Ochutnávkové koše sýrů a exotického ovoce.

6. Nadstandardní aktivity
6.1

Účast v soutěžích
6.1.1 znalostní soutěže
 on-line okresní kolo soutěže Matematický klokan 2020 – kategorie Kadet
(9. ročník; 4 žáci – 1., 3., 5. a 7. místo)
 on-line okresní kolo Soutěže cizích jazyků – Anglický jazyk (1 žákyně
7. místo v kategorii II.A)
 on-line zeměpisná soutěže Eurorebus (účast družstva z 6. ročníku)
6.1.2 sportovní soutěže
 T-Mobile olympijský běh – zapojení do celostátního projektu (2. – 9. ročník;
144 žákyň a žáků)
 zapojení žáků do on-line projektu Pohybový deník
 spolupráce s oddílem florbalu při uspořádání prázdninového příměstského
sportovního tábora
6.1.3 další soutěže
 zapojení se do soutěže Recyklohraní

6.2

Kurzy, exkurze, projektová a tematická výuka a další
poznávací aktivity
 Den jazyků
 projekt REVOLUTION TRAIN (protidrogový vlak) –
a edukativní program (6., 8. a 9. ročník; 66 žákyň a žáků)

6.3

interaktivní

Další aktivity školy
 fotografování žáků (prvňáčci na začátku školního roku, vycházející žáci do
ročenek, fotografie tříd a skupinek na konci školního roku)
 zasazení „Stromu míru“ v rámci sázení stromků pro udržitelnou budoucnost
 Pasování na čtenáře bez účasti rodičů (2. ročník dodatečně v 1. pololetí,
1. ročník na konci 2. pololetí)
 zapojení do projektu Adopce na dálku
 zapojení do projektu Adopce v ZOO
 zapojení do projektu Recyklohraní
 sběr tonerů, baterií a drobných elektrospotřebičů
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 výlety tříd na konci školního roku
 zapojení do projektu „Zdravé zuby“ (1. stupeň)
 testy Profiorientace (žáci 9. ročníku) ve spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradnou
 zapojení do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“ (1. stupeň)

7. Výchovné poradenství
(zpracovala Mgr. Jaroslava Říhová – výchovná poradkyně)
V září byla vypracována a doplněna evidence žáků se SPUCH a s udělenými podpůrnými
opatřeními, byl vypracován přehled těchto žáků. Na základě doporučení vyšetření
pedagogicko-psychologické poradny a na základě písemných žádostí rodičů byli stanoveni žáci,
kterým byl vypracován individuální vzdělávací plán – 2 žáci z 2. ročníku, 2 žáci z 5. ročníku,
1 žák z 6. ročníku, 5 žáků ze 7. ročníku, 2 žáci z 8. ročníku a 1 žák z 9. ročníku. V průběhu
školního roku byli zasláni na pedagogicko-psychologické vyšetření i další žáci, kterým platnost
doporučení vyšetření končila. Výsledná doporučení jsou evidována, 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, byli postupně seznamováni s novými doporučeními z vyšetření i se
stanovenými stupni podpůrných opatření, dostali vysvětlení ke stupňům podpůrných opatření
a vyjadřovali se k vyhodnocení individuálních plánů i podpůrných opatření. Do 2., 5. a 7.
ročníku byl umístěn asistent pedagoga. Práce se žáky se SPUCH a její kontrola probíhala
průběžně, rovněž tak kontrola individuálních vzdělávacích plánů – podle potřeby byly
v průběhu školního roku upravovány.
Testy profiorientace pro vycházející žáky, které se uskutečnily v měsíci prosinci, se
setkaly s kladným hodnocením žáků 9. ročníku i jejich rodičů. Žákům 9. ročníku byly průběžně
předávány informace o středních školách a učilištích, o dnech otevřených dveří (on-line),
náborové návštěvy a besedy se zástupci firem v tomto školním roce neproběhly, a to vzhledem
k nepříznivé epidemiologické situaci. Nenavštívili jsme tedy ani obvyklý Veletrh řemesel ve
Stodě, ani firmu Lasselsberger. Rodičům byly předány informace týkající se přijímacího řízení
a dalšího studia jejich dětí, bylo vysvětleno vše potřebné k vyplňování přihlášek ke studiu
a k vyplňování zápisových lístků. V lednu byly žákům 9. ročníku, dvěma žákům 8. ročníku,
jednomu žáku 7. ročníku a dvěma žákům 5. ročníku rozdány formuláře přihlášek ke studiu
(současně s pololetním vysvědčením) a zdůrazněn termín odevzdání přihlášek na příslušné
střední školy nebo učiliště (1. 3. 2021). Rodičům byly předány zápisové lístky (proti podpisu).
Žáci byli seznámeni s vyplňováním přihlášek ke studiu i s vyplňováním zápisových lístků.
Mohli využít dvou přihlášek a vyplnění mohli konzultovat s výchovnou poradkyní. O školu
s uměleckým zaměřením neměl v tomto školním roce zájem žádný žák. Z 5. ročníku podávali
2 žáci přihlášku do víceletého gymnázia. Jeden žák 5. ročníku byl přijat na odvolání, jeden žák
přijat nebyl. Přijetí žáků na střední školy a učiliště bylo evidováno, v případě potřeby byla
poskytnuta pomoc při podávání odvolání. Žáci byli přijati ke studiu v prvním kole přijímacího
řízení, pouze 1 žákyně v 2. kole přijímacího řízení. Z 22 žáků devátého ročníku bylo 9 žáků
přijato na odvolání. Z 22 žáků 9. ročníku bylo 12 žáků (54,5 %) přijato na čtyřleté studijní
obory, 10 žáků bylo přijato na tříleté učební obory (45,5 %). Na tříletý učební obor byli přijati
také dva žáci 8. ročníku. 1 žákyně 7. ročníku byla přijata na tříletý učební obor. Akce Ručičky
kraje se v tomto školním roce neuskutečnila. Na budoucí povolání byli žáci 8. ročníku ve
druhém pololetí připravováni v předmětu svět práce, a to zejména po návratu k prezenční výuce
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od května tohoto školního roku. V prvním pololetí je předmět svět práce zařazen do 9. ročníku
a je zaměřen na konkrétní střední školy a učiliště.
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, záškoláctví.
Všechny tyto problémy byly řešeny i se samotnými žáky. Ze všech jednání se žáky i s rodiči
byly vytvořeny zápisy a vždy byl 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.
Schůzka výchovných poradců s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny Plzeňjih se neuskutečnila. V průběhu celého školního roku probíhala spolupráce mezi výchovnou
poradkyní, pedagogy, vedením školy, Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň-jih
a dalšími poradenskými zařízeními.
Školní rok 2020/2021 hodnotím z hlediska výchovného poradenství jako zdařilý, řada
školních problémů v chování žáků byla pozitivně vyřešena, přijímací řízení proběhlo rovněž
bez problémů. Za stěžejní úkoly pro příští školní rok považuji včasné odhalování případného
záškoláctví, vytváření podmínek pro dobré vztahy mezi žáky, včasné řešení vzniklých
problémů, důslednost při řešení problémů, preventivní působení na žáky ve smyslu
minimalizování výchovných problémů a snahu o zlepšení zájmu některých žáků o plnění
školních povinností.

8. Plnění minimálního plánu primární prevence
(zpracoval Mgr. Jiří Zahálka – metodik prevence rizikového chování)
- preventivní program se snaží předcházet rizikovému chování žáků a předcházet jejich školní
neúspěšnosti, nutné je zohlednit situaci v době distanční výuky
- celoročně probíhá primární i sekundární prevence (prezenčně i distančně)
- na velmi dobré úrovni je týmová spolupráce vedení školy, školního metodika primární
prevence, výchovného poradce, třídních učitelů a pedagogických pracovníků, pravidelně se
konají provozní porady a porady předmětových komisí
- vedení školy koordinuje činnost, zajišťuje vybavení, zadává úkoly k řešení problémů
- školní metodik primární prevence monitoruje, informuje kolegy, koordinuje činnost v rámci
okresu, spolupracuje s organizacemi a spolky podle plánu primární prevence
- výchovný poradce řeší problémy žáků s individuálními vzdělávacími plány a pedagogickou
podporou, kariérní otázky a výchovné problémy
- třídní učitelé pracují s třídním kolektivem v rámci třídnických hodin a dle potřeby
- všichni pedagogičtí pracovníci dohlíží v rizikových místech školy, kontrolují dodržování
školního řádu a stanovených mimořádných opatření, prohřešky řeší okamžitě, kompetentně,
objektivně, hledají příčiny, nejen nakazují, ale i vysvětlují důvody opatření, vnímají věkové a
rozumové rozdíly, snaží se udržet dobré klima školy
Naplňování účelu primární prevence
- vytváření podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, jejich sociální rozvoj, utváření
jejich osobnosti, vzdělávání žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním a sociálním
znevýhodněním, vytváření podmínek pro práci žáků s nadáním a mimořádným talentem
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Hodnocení aktivit
- dopravní výchova začleněna do vlastivědy, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
- experimentování a užívání návykových látek a činností objasněno ve výchově ke zdraví
a tělesné výchově, téma pro třídnické hodiny
- pokračuje náš projekt Kamarád, s ohledem na hygienické podmínky a distanční výuku
- rozvíjí se charitativní činnost
- zůstává problémem záškoláctví s podporou rodičů, neúčast žáků na on-line výuce
- podporou čtenářské gramotnosti a knihobudkou se snažíme o omezení vulgarit mezi žáky
a slovní agresivitu, téma je součástí hodin českého jazyka
- ve škole se dodržuje tzv. svačinová vyhláška, pokračují projekty Ovoce do škol a Mléko do
škol, téma poruchy příjmu potravy je probíráno v hodinách výchovy ke zdraví, přírodopisu,
pracovních činností a tělesné výchovy
- rizikové sexuální chování probíráno ve výchově ke zdraví a přírodopisu, diskuse v 9. ročníku
o filmu V síti
- je nutná důslednost na dohledech, aby se předcházelo projevům vandalismu
- je třeba více pracovat s problémem závislosti na moderních technologiích, jejich používání
v době distanční výuky, téma pro předměty informatika a výchova ke zdraví
- velmi dobrá je podpora volnočasových aktivit, důležité součásti primární prevence, činnost
byla bohužel velmi ovlivněna hygienickými pravidly a nařízeními
- v předmětech občanská výchova, výchova ke zdraví, dějepis a zeměpis zapracována
a objasňována témata extrémismus, nacionalismus, rasismus, xenofobie, globální problémy
lidstva – náboženský extremismus, hlad, totalita, lidská práva …
- úspěšná je spolupráce s OÚ Chlumčany, TJ Keramika, Dobrovolnými hasiči, Mysliveckým
sdružením Obora, Centrem zdravotní prevence a dalšími oddíly, organizacemi a spolky
- neuskutečnilo se několik plánovaných akcí z důvodu distanční výuky, například Den zdraví
- činnost Školního sportovního klubu ovlivnila epidemiologická situace, přesto klub nepřerušil
činnost
- úspěchem byla účast 6., 8. a 9. ročníku na projektu Drogový vlak – Revolution Train
Návrhy do plánu primární prevence na školní rok 2021/2022
- uskutečnit Den zdraví
- dále podporovat a rozvíjet mimoškolní aktivity a školní kroužky pro žáky, navázat na činnost
z období před epidemií
- věnovat zvýšenou pozornost žákům po návratu k normální výuce, žákům ohroženým školní
neúspěšností
- doplnit plán prevence o doporučení k ukončení distanční výuky

9. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
(zpracovala Mgr. Lenka Škvárová – školní metodik EVVO)
Cíle environmentální výchovy byly v tomto školním roce naplňovány spíše pouze
teoreticky, a to vzhledem distanční výuce, která nás provázela většinu roku. Výuka v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) probíhala v hodinách prvouky,
přírodovědy a přírodopisu formou online vyučování, ale také samostudiem – hlavně ve vyšších
ročnících. Byla doplňována výukovými programy, MIUč a internetem. Naší snahou bylo také
přimět žáky vnímat a pozorovat prostředí a přírodu kolem sebe, motivovat je k vycházkám do

14

Základní škola Chlumčany, okres Plzeň-jih
Komenského 154, 334 42 Chlumčany

přírody, což se mnohokrát podařilo. Zaslané práce a fotografie některých žáků jsou toho
důkazem.
Z plánovaných krátkodobých projektů se uskutečnil jeden významný projekt, 21. září
jsme se připojili k sázení stromků pro udržitelnou budoucnost a zasadili na zahradě naší školy
Strom míru.
Exkurze zaměřené na ekologickou výchovu – například návštěva třídící linky
v Černošíně, návštěva včelaře v Příchovicích, ZOO Plzeň a další, se letos nekonaly.
Také dlouhodobý projekt Recyklohraní, do kterého je škola zapojena a jenž má za cíl
povzbuzovat děti, aby vnímaly spoluzodpovědnost za životní prostředí, zůstal tentokrát téměř
nevyužitý. Nepodařilo se nám v tak krátké době nasbírat a naplnit například nádobu na baterie,
tonery, nepodařilo se vybrat dostatečné množství mobilních telefonů do soutěže Starý mobil
pro Remobil. Úkoly k plnění zadávané týmem Recyklohraní online formou, do kterých se jinak
aktivně zapojujeme, jsme letos příliš nevyužili, přednost jsme dávali spíše výuce hlavních
předmětů. Několik žáků na 1. stupni se v březnu, kdy je Světový den vody, zúčastnilo
osvětového průzkumu vyhlášeného Recyklohraním – co vědí děti o šetrné spotřebě vody.
Také další akce zaměřené na ekologii, například Den Země, proběhly pod vedením
učitelů při online vyučování nebo zadáním samostatných úkolů.
Budeme věřit, že nadcházející školní rok bude probíhat obvyklým způsobem a opět se
zapojíme do činností spojených s ekologií a ochranou životního prostředí.

10. Zájmové vzdělávání
(zpracovala Hana Tůmová – vychovatelka školní družiny)
V letošním školním roce bylo přihlášeno 45 žáků k zájmovému vzdělávání, z toho 40
k pravidelné denní docházce. Podle všeobecné situace se měnil i režim provozu. Žáci byli děleni
po třídách a družina měla v určitém období namísto 2 oddělení 4 skupiny.
Projekt Safari byl zdárně dokončen olympiádou pod heslem: Běžím, letím, skáču.
Výbavu pro malé pozorovatele přírody jsme také úspěšně vyrobili. Dárky pořízené k Vánocům
jsme radostně rozbalili ke Dni dětí a užili si zábavné odpoledne plné netradičních úkolů.

11. Údaje o kontrolách a výsledcích kontrol
Česká školní inspekce

Finanční výbor OÚ
Chlumčany

22. – 26. 3.
2021

Dostatečná digitální kompetence učitelů pro zajištění
distanční výuky.

Zřizovací listina doložena. Kontrola FKSP – směrnice
je dodržována a ve fondu nejsou hromaděny
31. 3. 2021 nečerpané finanční prostředky. Rezervní fond nebyl
čerpán. Plnění doporučení z kontroly v roce 2019 –
bankovní poplatky byly sníženy.
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12. Výkon státní správy
12.1 Rozhodnutí ředitelky školy
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Přijetí k povinné školní docházce
Odklad povinné školní docházky
Povolení přestupu do ZŠ Chlumčany, okr. Plzeň-jih
Povolení vzdělávání podle IVP
Prodloužení školní docházky
Dodatečný odklad

Počet
25
6
7
13
0
0

Počet odvolání
0
0
0
0
0
0

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

5
0
4
1
0

13. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020
(Vypracovala Ivana Bělonožová – ekonomka školy)
Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný měsíční plat

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2020
(fyzický stav/přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
20/17,0411
9/7,435
43601
25653

Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) Příjmy (kalendářní rok 2020)
Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu
Dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
Dotace na provozní výdaje
Příjmy z pronájmu majetku zřizovatele
Poplatky od rodičů – školné
Příjmy z doplňkové činnosti
Ostatní příjmy
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Hlavní
činnost
15792
2500
13
545

Doplňková
činnost
61
278
-

Celkem
15792
2500
61
13
278
545
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b) Výdaje (kalendářní rok 2020)

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, úrazové poj.,
OOPP)
ostatní náklady
- provozní náklady
energie
opravy a údržba nemovitého majetku
nájemné
odpisy majetku
spotřeba materiálu
ostatní služby

Hlavní
činnost dotace ze
státních
prostředků
15792
--15792
11205
35
4076
28
382

Hlavní
činnost –
ostatní
zdroje

Doplňková
činnost

Celkem

2768
--509
45
16
426

326
--32
17
9
6
-

18886
--16333
11267
44
4098
28
808

66

22

-

88

-

2259
863
166
56
814
360

294
91
203
-

2553
954
166
56
1017
360

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2020)
Limit
Přepočtený počet zaměstnanců
24,7064
Mzdové prostředky na platy
11204883
Mzdové prostředky – OPPP
35000
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“
4552446

Skutečnost
24,4761
11204883
35000
4552446

Rozdíl
0,2303
0
0
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
1960
V oblasti cizích jazyků
4
11840
K prohloubení odbornosti
7
8600
Odborná literatura pro učitele
17
5833
Celkem
28233

17

Základní škola Chlumčany, okres Plzeň-jih
Komenského 154, 334 42 Chlumčany

14. Přílohy
14.1 Osvědčení o zapojení školy do mezinárodního programu Les
ve škole
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14.2 Články z místního tisku o škole a školních aktivitách
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V Chlumčanech 14. 10. 2021
________________________
Mgr. Irena Rampichová
ředitelka školy

Projednáno a schváleno školskou radou 26. 10. 2021.
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