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1. Charakteristika školy 
   

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, Národních  
 mučedníků 185, Klatovy 4, 339 01  
 příspěvková organizace 
IZO: 102 164 282 
 IČO: 708 74 409 
 tel: 376 312 154, fax: 376 326 089, e-mail: skola@maszskt.cz 
 ředitelka školy: Mgr. Emilie Salvetrová 
Název a adresa zřizovatele: Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 
Poslední zařazení do sítě škol  
č.j.: 8704/2007-21 ze dne 02.07.2007, s účinností od 01.09.2007 
 
 

1.1.         Seznam odloučených pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) 

 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Národních mučedníků 185, 
Klatovy 4, 339 01 

17 427 

Odloučené pracoviště Žižkova 360, Klatovy 4, 339 01  2 50 
 
 
 

1.2.      Vzdělávací program školy 
 

Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku 

ŠVP  Škola pro život KTM ZŠ 243/14 1. - 9. 

   

Rozšířená výuka předmětů - - 

   

 
 
          

1.3.       Součásti školy  
 

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení 

Počet přepočtených 
pedagogických 

pracovníků 

ŠD samostatná 180 132 5 3,765 

 
 
 
 

Název součásti Kapacita 
 

Počet stravovaných Počet 
přepočtených 

pracovníků 
dětí, žáků zaměstnanců cizích 

ŠJ 850 415 39 85 6,0 

 
 

1.4.  Typ školy: úplná ZŠ 
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1.5.  Spádový obvod školy  
 
Do naší školy dojíždí celkem: 176  žáků  (36,9 % všech žáků) z těchto obcí: 
 
 
    
Běšiny 20 Nepomuk 1 
Bezděkov 4 Nýrsko 1 
Bolešiny 1 Plánice 2 
Čachrov 13 Pocinovice 1 
Ćihaň 5 Poleň 1 
Dolany 2 Předslav 3 
Horažďovice 1 Přeštice 1 
Hradešice 1 Slavošovice  1 
Chlistov 5 Strážov 2 
Chudenice 6 Sušice 2 
Janovice 3 Týnec 8 
Kolinec 4 Velhartice 2 
Lomec 8 Vrhaveč 38 
Lukavice 1   
Měčín 2   
Mochtín 37   
    

 
 
 
1.6.  Speciální třídy 

 Počet 
tříd 

Počet 
zařazených 

žáků 

Poznámka 

Speciální třída - -  

S rozšířenou výukou - - Jaký předmět:     - 

 
 
 
 
1.7. Individuální integrace postižených dětí 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 3 

Sluchově postižení - 

Zrakově postižení 1 

S vadami řeči - 

Tělesně postižení - 

S více vadami - 

S vývoj. poruchou učení a chování 15 

Celkem 19 

 
 

1.8. Materiálně technické zajištění školy 
 

Pro výuku tělesné výchovy se na naší škole využívají dvě tělocvičny, v případě 
příznivého počasí se cvičí na sportovním víceúčelovém hřišti s umělým povrchem.  
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K prohloubení znalostí o počítačích a o výpočetní technice jsou zřízeny dvě 
počítačové učebny. Počítačové vybavení učebny je z roku 2012 a 2015, od roku 
2015 pracují někteří učitelé s i-PADy.  

Ve většině učeben jsou instalovány interaktivní tabule.  
Na chodbě v prvním patře je umístěno promítací zařízení, na němž běží fotografie 

z různých školních akcí. 
O přestávkách žáci mohou hrát stolní fotbal, který je umístěn na chodbě před 

kanceláří školy. 
Průběžně se snažíme o obnovu vybavení učeben, kabinetů a pomůcek pro 

výuku.  
 
 

1.9  Školská rada – (schválené dokumenty) 
 

Jednání školské rady proběhlo 12. 10. 2015. Na programu bylo projednání a 
schválení výroční zprávy a školního řádu. Proběhla diskuse ke školnímu řádu, ke 
školnímu vzdělávacímu programu. 
Členové školské rady byli seznámeni s organizací Dne otevřených dveří, vánočního 
jarmarku a s činností školy ve školním roce 2015/2016. 
Druhé jednání školské rady se uskutečnilo 29. 8. 2016, kdy školská rada schválila 
školní řád a diskutovala o školních vzdělávacích programech. 
Členy školské rady jsou Ing. Jiří Dio, Pavla Hilscher, Mgr. Zdeňka Tommasino, Mgr. 
Markéta Nováková, Mgr. Zdeňka Machová. 

 
 

2. Údaje o pracovnících školy  
 
2.1.  Přehled o zaměstnancích školy 
 

Počet všech pracovníků * Počet pedagogických pracovníků * 

56 / 46, 609 42 / 33, 819 
 

* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav 
   
        

2.2.  Personální změny 

 Školní rok 2015/2016 

Počet učitelů, kteří nastoupili na školu 2 

- z toho absolventů PF, VŠ (u ŠD absolventů SPgŠ) - 

Počet učitelů, kteří odešli ze školy 2 

- z toho na jinou školu 1 

- z toho mimo školství 1 

Počet pracovníků v důchodovém věku 1 

 
 

2.3.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden  100 565 

- z toho počet neaprob. hodin  9,29 fyzika, výtvarná výchova, 
výchova ke zdraví, 
matematika, informatika, 
svět práce, zeměpis, 
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provoz domácnosti 

- některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné): 
 
 
 
 
2.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 43 

Celkový počet účastníků 61 

Vzdělávací instituce Krajské centrum vzdělávání a Jazyková 
škola Plzeň, P. Zeman Jindřichův Hradec, 
NIDV, ČŠI, Univerzita Karlova Praha, 
Probační a med. služba – tým pro mládež, 
Jihočeská univerzita České Budějovice, 
SZŠP Klatovy, AŠSK, Technologies, s.r.o. 
Praha, Společně k bezpečí 

  
    
      
3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 
 

3.1. Zápis žáků do 1. třídy pro šk. rok 2016/17 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů  Skutečný počet 
přijatých dětí 

Skutečný počet 1. tříd 

navržen skutečnost 

64 9 11 57 2 

 
 

3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní    
               docházky 

Počet 
celkem 

Z toho přijatých na 

gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné 

57 5 28 22 2 - 

 
 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 19 

Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 13 

 
 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2015/16 

Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah 
(počet hodin/týden) 

- - - 

 
 
 
4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 

4.1. Prospěch žáků  

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

477 243 227 7 5 0 

- analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání 
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4.2. Chování žáků 

                      Snížený stupeň z chování:                    Počet žáků:  

 I. pol. II. pol. 

 2.stupeň 2 1 

 3.stupeň 1 1 

 
 
4.3. Docházka žáků  

 I. pol. II. pol. 

Zameškané hodiny  17 644 26 129 

- z toho neomluvené 29 31 

 
 
 

4.4.   Přehled volitelných a nepovinných předmětů     
 

Volitelné předměty:  
 

8. roč. – informatika, konverzace v  Aj, technická praktika 
 
9. roč.  – informatika, technická praktika, estetická výchova 
 

     
 Nepovinné předměty: 

 
- sborový zpěv, 
- sportovní příprava, 
- pohybové hry. 

 
           
 

4.5.            Zkušenosti se ŠVP 
 
V letošním roce probíhala výuka podle ŠVP „Škola pro život“ v 1.- 9. ročníku. Žáci 

dosáhli požadovaných výstupů podle svých schopností a zájmu o předmět. 
Průřezová témata byla v průběhu vyučování vhodně zařazována.  

Podle upraveného ŠVP začneme učit v 6. ročníku ve školním roce 2016/2017.  
 
Negativní zkušenosti máme v případě, že žák k nám přestoupí z jiné školy. Má 

jinak probrané učivo daného předmětu, nemá od 6. ročníku zařazen druhý cizí jazyk. 
 
 
 

5. Nadstandardní aktivity 
 
5.1. Zájmová činnost organizovaná školou  

 
 Škola nabízí řadu zájmových kroužků a nepovinných předmětů tak, aby jejich 
skladba vyhovovala jak místním, tak dojíždějícím dětem a odrážela pestrost jejich 
zájmů. Žáci mohou navštěvovat různé kroužky – výtvarný, sportovní, basketbal, 
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gymnastiku, kroužek angličtiny nebo němčiny, nepovinné předměty – sborový zpěv, 
pohybové hry, sportovní přípravu. 
 

 Spolupracujeme s mnoha místními organizacemi: 
Klatovské muzeum – Účastníme se besed a programů týkajících se historie, 
kulturních zvyklostí (Vánoce, Velikonoce), výstav, ukázek řemeslné výroby. 
Kino Šumava – Z nabídky kina pravidelně vybíráme filmy ke zpestření i doplnění 
učiva, děti si ve školním parlamentu volí film. 
Stálá divadelní scéna Klatovy – Kromě vzdělávací a zábavné stránky rozvíjí 
pravidelné návštěvy divadla u žáků také povědomí o správném chování. Navštívili 
jsme celou řadu představení. Např. v únoru 2016 žáci 4. - 6. ročníků zhlédli anglicko - 
české divadelní představení Červená Karkulka (Little Red Riding Hood) a žáci 7. - 9. 
ročníků představení Peter Black (Černý Petr). Obě představení měla velký úspěch a 
přispěla k motivaci žáků pro další učení se angličtiny. 
První stupeň viděl např. představení Obušku, z pytle ven nebo Dášenku čili život 
štěněte, druhý stupeň byl na představení Tajemný hrad v Karpatech. 
Městská knihovna – Žáci se seznamují s chodem knihovny, hovoří o knihách. 
Dne 27. dubna se v Městské knihovně v Klatovech konala čtenářská soutěž žáků 2. a 
3. tříd klatovských základních škol. Soutěžilo se ve čtení neznámého textu před 
odbornou porotou. V silné čtenářské konkurenci si naši žáci vedli výborně - získali 1. 
a 2. místo.  Postoupili do oblastního finále, kde dosáhli velkého úspěchu pro naši 
školu, a to vítězství v obou kategoriích. Žáci také besedovali se spisovatelkou 
Braunovou. 
KD Družba – K doplnění učiva využíváme programů pořádaných KD Družba. 
DDM – Hlavně při hodinách výtvarné výchovy využíváme pomoci DDM při 
představování nejrůznějších výtvarných technik. 

V září se konal jako každoročně dvoudenní turistický kurz pro žáky 6. ročníků 
s cílem rozšířit si znalost regionu a lépe poznat své spolužáky. 

Na škole působí dva pěvecké sbory - Zvoneček na 1. stupni, Sněženky a machři 
na 2. stupni.  

V školním roce se naši zpěváci poprvé představili veřejnosti už 2. 9. 2015 na 
klatovském náměstí. Společné vystoupení s mladou rockovou kapelou Head Down 
bylo připravované již od dubna. 

Se zimním a vánočním programem dále účinkovali v Domově seniorů 
v Klatovech. Zvoneček i Sněženky a machři vystupovali také v Domě pokojného stáří 
v Klatovech. Seniorům zazpívaly oba sbory i na jaře. 

V pondělí 23. listopadu zdobily děti ve velkém sále kulturního domu vánoční 
stromky. Každá škola dostala stromek a vyzdobila ho podle vlastních představ. Naši 
školu zastupovala 4. B s p. uč. Machovou, papírové ozdoby vyrobili žáci 1. stupně. 

Také v letošním roce zavítal mezi děti z 1.stupně Mikuláš se svými pomocníky. 
Mikuláš přečetl záznam z „Knihy hříchů“ a čerti s andělem pak každému spravedlivě 
nadělili. Vše si připravili pro děti z 1. stupně žáci 9. třídy. 

Vánoční svátky přivítaly společně sbory Sněženky a machři se Sedmikráskami ze 
ZUŠ adventním koncertem v jezuitském kostele na klatovském náměstí. Dne 16. 12. 
2016 proběhlo Zpívání s Českým rozhlasem. Hostem programu a pěveckou 
hvězdou, která zazpívala se Sněženkami, byla Petra Černocká. 

Oba školní sbory vystupovaly při Dni otevřených dveří naší školy. Také se 
účastnily koncertů na klatovském náměstí v rámci tradičních vánočních trhů a 
vystoupení pro MŠ. Stejný program zatraktivnil poslední školní dny před vánočními 
svátky i žákům školy. Letos jsme byli přizváni, abychom se podíleli na divadelním 
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představení operety Mamzelle Nitouche v klatovském divadle. Vybraná děvčata 
zpívala po boku nejen klatovských ochotníků, ale i hvězd Karlínského divadla. 
Repríza vystoupení se ještě uskutečnila v červnu na Bolfánku v Chudenicích. 

Protože naše škola ve školním roce 2015/2016 navázala vztahy s německou 
školou ve Schwandorfu, jeli členové staršího pěveckého sboru 20. 4. 2016 na svou 
první hudební návštěvu. Vystoupení se setkalo s velkým ohlasem a příští rok na jaře 
přivítáme německé hudebníky zase my u nás. 

Tradičně zazpívaly oba sbory klatovskému publiku na náměstí při velikonočních 
trzích ve středu 23. 4. 2016. 

V sobotu 30. 4. 2016 zpestřil zpěv našich děvčat slavnostní vyhlášení výsledků 
Rallye Šumava v kulturním domě. 

Nejrozsáhlejší akcí letošního školního roku byl křest knihy básníka Ondřeje 
Fibicha Ze Šumavy špalíček pohádek a písniček. Oba sbory společně s recitátory 
připravily ukázky z knížky a prezentovaly ji nejen před žáky školy, ale i před 
klatovskou veřejností v sále klatovské knihovny. Stejný program předvedly sbory i na 
klatovském náměstí v rámci programu Na jedné lodi. 

Náročný školní rok ukončilo vystoupení Akademie trochu jinak v malém sále 
školní tělocvičny. Dopoledne pro žáky školy se zpěváci prezentovali programem 
zaměřeným k oslavě výročí narození Karla IV., odpoledne pro rodiče pak celým 
repertoárem. 

Podle plánu se v letošním školním roce uskutečnila řada exkurzí.  

Osmé třídy vyjely na exkurzi do Lidic a Terezína. V Lidicích si prohlédly Památník 
věnovaným lidickým obětem, v Terezíně pevnost. Zde také zhlédly film, s průvodci se 
podívaly děti do cel a na popraviště. 

Deváté třídy podle plánu navštívily Senát a Poslaneckou sněmovnu. 

Hudební vzdělání si žáci prohlubovali při různých hudebně vzdělávacích pořadech 
– letos se zaměřili na jazz a rock. 

Žáci 5. až 8. ročníku připravovali nástěnky s tématy z výuky dějepisu – významné 
osobnosti našich dějin. 

Inspiraci pro volbu svého budoucího povolání mohli žáci 9. ročníků najít 
při Akademii řemesel. V rámci Akademie řemesel 2015, která se konala v kulturním 
domě Družba, navštívili školu zástupci Hospodářské komory ČR, Plzeňského kraje a 
ČŠI. Seznámili se s vybavením školy v předmětu základy techniky, zejména s oblastí 
mechatroniky. Se zájmem sledovali ukázky využití řezačky a frézky ve výuce. 

Poznatky z dějepisu si žáci prohlubovali při pořadech Muzea Klatovy. Ve školní 
tělocvičně Agentura Pernštejni připravila pořad Gotika – život rytířů za vlády 
Lucemburků. 

7. března 2016 si škola připomněla výročí T. G. Masaryka. Žáci se seznámili se 
životem i odkazem prvního československého prezidenta. Na závěr dne se konal 
vzpomínkový akt u pamětní desky v budově školy a v budově Policie ČR. 

Seminář k roku 1989 pro žáky 9. tříd zorganizoval Mgr. Lukáš Kopecký. Zajímavými 
osobními zkušenostmi jej doplnili pozvaní hosté: p. Ivan Petrů a čestný občan Klatov 
p. František Wiendl. 

Žáci 5. A navštívili kontaktní výstavu klatovského muzea k dějinám textilní výroby 
ve středověku a novověku, mohli se nejen dotýkat exponátů, ale pod vedením paní 
průvodkyně také vyzkoušet práci přadlen a tkalců. 

Některé třídy druhého stupně zhlédly divadelní představení v Plzni – Divotvorný 
hrnec. Žáci se nejen pobavili, ale rozšířili si tak učivo literární výchovy. Do Divadla 
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J. K. Tyla v Plzni vyjely i třídy na komediální baletní show včetně parafráze na 
americkou armádu Kill de Bill. 

Ve dnech 21. – 23. 3. proběhly na 1.st. již tradičně „Barevné dny“ zaměřené na 
Velikonoce. Žáci 5. tříd absolvovali teorii i praktický výcvik v rámci dopravní výchovy. 

V březnu první ročníky zúčastnily projektu s názvem ,,Veselé zoubky“. Seznámily 
se zubní hygienou a péčí o chrup pomocí interaktivního programu. Získané znalosti 
si ověřily prostřednictvím zábavného testu. Nakonec byli odměněni dárky věnované 
DM drogérií, které mohou využít při čištění zubů.  

Žáci prvních a druhých tříd společně s kamarády z MŠ Studentská a MŠ 
Národních mučedníků se zúčastnili zábavné pingpongové show „Všichni za stůl“. 
Během ní byl dětem představen stolní tenis jako moderní a zábavný sport pro 
každého. Děti si akci užily, na pingpongovou show bude navazovat v příštím školním 
roce školní kroužek stolního tenisu. 

Dne 17. prosince proběhl na naší škole Den otevřených dveří a vánoční jarmark. 
Po dopoledních přípravách se škola ve 14 hodin otevřela návštěvníkům. Rádi jsme 
přivítali rodiče, prarodiče a další hosty, kteří si prohlédli vybavení učeben, vyzkoušeli 
pokusy, nakoupili na vánočním jarmarku, přijali malé občerstvení a potěšili se 
divadelním vystoupením a zpěvem sborů. Poděkování za spolupráci patří rodičům. 
Velmi si vážíme jejich pomoci a těšíme se na další setkání. Zisk z prodeje vánočního 
jarmarku (24 631,- Kč) byl věnován 21. 12. 2015 na zakoupení postele s vysouvacím 
lůžkem a domečkem pro děti do Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. 

Poslední školní den v roce 2015 strávily děti naší školy společně. 6., 7., 8. a 9. 
třídy si připravily dvouhodinový program pro své mladší spolužáky z prvního stupně. 
Zábavnou formou se tak naši nejmladší dozvěděli spoustu zajímavého 

Svoji němčinu si žáci zdokonalili i procvičili během tzv. jazykových animací. 
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem spustilo 
pokračování projektu Němčina nekouše,  na jehož podpoře se finančně podílí Česko-
německý fond budoucnosti.  

18. listopadu 2015 se zástupci 8. a 9. ročníku účastnili první společné akce 
s partnerskou školou ve Schwandorfu. Pro žáky obou škol byly připraveny zajímavé 
aktivity z oblasti fyziky, PC, chemie, fotografování, dějepisu, sportu.  

Dvacet žáků naší školy vyjelo do Mnichova a jeho okolí v rámci projektu "Nové 
možnosti". Kromě poznávání SRN se učili němčinu s rodilým mluvčím. 

Zeměpisné vědomosti si žáci doplnili v komponovaném programu Planeta Země 
(Filipíny – za obry a trpaslíky). 

V průběhu celého roku škola spolupracovala se SZPŠ Klatovy, v jejich 
laboratořích dochází k prohlubování znalostí z chemie z a fyziky. 

V rámci primární prevence rizikových jevů byla připravena klubem Chapadlo 
protidrogová akce. Konala se řada besed, např. o šikaně, o kouření, o nebezpečí 
drogové závislosti, o nechtěných těhotenstvích, žáci 8. tříd se při návštěvě 
zdravotnické školy seznámili s problematikou první pomoci. 

V zimních měsících zdokonalují starší žáci své umění na lyžařských a 
snowboardových výcvicích.  V červnu zájemci z  8. ročníku sjížděli Otavu, z 9. 
ročníku Vltavu. 

Sportovní talent předvádějí žáci při sportovních turnajích a závodech (plavání, 
volejbal, florbal, gymnastika, vybíjená, přehazovaná, hokej, kopaná, softbal). 

V prvním pololetí probíhal plavecký výcvik žáků třetích a čtvrtých tříd. 
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Své vědomosti potvrzují žáci v mnoha soutěžích, např. olympiády z českého a 
anglického, německého jazyka, ze zeměpisu, dějepisu, chemie, v soutěži 
Matematický klokan, Pythagoriáda. Milovníkům zpěvu je určena soutěž Karlovarský 
skřivánek. Pravidelně se účastníme také recitačních a výtvarných soutěží. 

Novinkou v letošním školním roce byly ročníkové práce žáků 9. tříd. Děti si 
vybraly témata u jednotlivých učitelů - konzultantů, napsaly práci a prezentovaly ji 
před odbornou komisí složenou z pedagogů školy. Palce jim samozřejmě drželi i 
jejich spolužáci. 

 V dubnu proběhl na naší škole projektový den. Celý první stupeň se věnoval 
našemu městu, památkám Klatov. Žáci navštívili kryptu v arciděkanském kostele, 
prohlédli si podzemní chodby, ve spolupráci se Spolkem klatovských historiků prošli 
historickým centrem města. Prohlédli si městské opevnění, okrouhlice, radnici, Bílou 
věž, Černou věž, katakomby, muzeum. Jednotlivé třídy měly zpracovaný projekt tak, 
aby odpovídal jejich věkové skupině. 

Žáci druhého stupně si mohli vybrat z několika témat:  

Český jazyk - Tématem se stalo slovo. 

V první části dopoledne děti pracovaly rozdělené do skupin ve třídě. Hravou 
formou se seznamovaly s tím, jak napsat akrostich, rozvíjely svou fantazii při hře na 
Protože, či vymýšlely a malovaly idiomy. 

Druhá část projektového dne probíhala v městské knihovně, kde pod vedením 
paní Vágnerové hráli žáci jazykové hry, pokoušeli se pochopit slovo jako informaci, 
rozvíjeli fantazii i spolupráci. 

Zhruba po dvou hodinách jsme se přesunuli ven. Zde p.uč.L.Kopecký provedl 
děti po městě a poskytl jim výklad, který se týkal významných klatovských osobností, 
událostí i budov. 

Ve škole jsme posledními skupinovými úkoly a jejich vyhodnocením den 
uzavřeli. 

    Cyklistika s GPS  
Cílem byla cyklovyjížďka po okolí, orientace v terénu, využití GPS, určování 
souřadnic, práce s mapou a geocaching. 

Skupina složená ze žáků 6.- 8. tříd se vydala na cyklotoulky po okolí. Po cestě 
se děti ve skupinkách učily pracovat s GPS přístroji, určovaly souřadnice 
projížděných míst, které zapisovaly do pracovních listů a zakreslovaly trasu do mapy. 
Po 20 km spatřily cíl – dominantu Chudenicka – rozhlednu Bolfánek. Po krátkém 
odpočinku se skupinky opět pustily do práce. Nejdříve si musely rozšifrovat 
nápovědu a pak už zadaly souřadnice a vypravily se hledat „kešky“. Ti, kteří byli stále 
nabiti energií, se zúčastnili dvoukolové vrchařské prémie, skládající se z jízdy na kole 
i běhu na vrchol Bolfánku. Žáci navštívili samozřejmě i Americkou zahradu.Po 
krátkých zastávkách u Kvapilových jezírek se vydali na cestu domů. Při odpočinku v 
Dolanech na koupališti byli vyhlášeni nejlepší vrchaři. 

    Vesmír 
Nejprve byl připraven lehčí pracovní list, kde byly otázky typu, co si představuji 

pod pojmem vesmír, jak bych ho nakreslil, atd. Pak byli provedeni pomocí prezentace 
na interaktivní tabuli celým vesmírem a začal hlavní program – sestavení sluneční 
soustavy. Žáci používali noviny, „krepáky“ a vlastně vše, co jim přišlo pod ruku. 
Výsledkem je nádherná pomůcka do hodin přírodopisu, fyziky i zeměpisu. 

Poté následoval další pracovní list, tentokrát trochu těžší, ale žáci zvládli vše, i 
výrubu mimozemšťanů. 

Výtvarná skupina 
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V rámci Projektového dne navštívila skupina výtvarníků výstavu v galerii U 
Bílého jednorožce nazvanou Teorie chlupatého míče. Jednalo se o prostorové 
plastiky absolventů UMPRUM z Prahy. Dále zavítala do výstavních prostor kostela 
Sv. Vavřince, kde děti zhlédly výstavu výtvarnice Jakubíčkové s jejími abstraktními 
nástěnnými malbami. Součástí návštěv klatovských expozic byla i výstavka 
absolventských prací žáků ZUŠ Klatovy, umístěná ve vstupním atriu Plánické ZŠ. 
Čas byl i na vlastní tvorbu. Žáci se pokusili zachytit skicu plastik v Mercandiniho 
sadech nebo jakýkoli detail přírodních motivů v Hostašových sadech na Plánické 
ulici. Některá dílka se opravdu zdařila a stala se součástí výzdoby školy. 

Angličtina 
V rámci projektového dne konaného 29. 4. 2016 se část žáků rozhodla strávit 

tento den s angličtinou. Velkým přínosem byla účast rodilého Brita Jeroma Colea, 
který s námi pobyl celé dopoledne, V jeho přítomnosti si žáci mohli procvičit 
angličtinu poslechem i přímou konverzací. Jerome měl připravenou prezentaci o 
Anglii a Londýně a poté následovala beseda se žáky. Dále byla připravena týmová 
soutěž, při níž žáci hledali význam nových, pro ně neobvyklých anglických slov, 
získávali informace od rodilého mluvčího, luštili anglické hádanky, tvořivě si hráli 
slovy. Na závěr byla soutěž týmů vyhodnocena a žáci obdrželi jako odměnu drobné 
dárky. Dopoledne jsme si také zpestřili pitím pravého anglického čaje, který nám 
Jerome osobně připravil. 

Dějepisná exkurze 
Pro žáky 6.-8. tříd jsme uspořádali dějepisnou exkurzi do severozápadních Čech. Jeli 
jsme krásným údolím říčky Teplé a Ohře. Poznali ukázkový hrad Loket se vším, co 
středověký hrad má mít. Seznámili se s životem na hradě, od prevétu po hodovní síň. 
Nikdo nevynechal mučírnu, kde věznili i samotného  Karla IV. Na zpáteční cestě jsme 
se zastavili v Bečově nad Teplou. Zajímal nás unikátní poklad zdejšího zámku – 
relikviář svatého Maura. Paní průvodkyně vyprávěla moc  zajímavě o historii, zavřela 
nás do trezorové místnosti s relikviářem. Tak velký poklad ještě nikdo z nás neviděl. 
 

V rámci projektového dne navštívili žáci 9. ročníku Parlament České republiky v 
Praze. Nejprve si prohlédli prostory Poslanecké sněmovny ČR, poté následovala 
návštěva Senátu ČR a přilehlé Valdštejnské zahrady. Touto exkurzí si žáci 
zopakovali a také doplnili své znalosti o legislativě našeho státu. 

 Mechatronika 

V rámci mechatroniky žáci pracovali na počítačích a řezačce. Výsledkem jejich 
činnosti bylo množství výrobků z polystyrénu. 

Celou řadu akcí zajišťovala školní družina.  
ŠD byla rozdělena do 5 oddělení s konečným počtem 132 žáků. 
1., 2. a 5. oddělení– společné družinové akce v pohádkovém duchu „ Jak to bylo 
pohádko?“ 
září - DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ – sportovní odpoledne 
říjen - DRÁČEK MRÁČEK – pouštění draků 
listopad - AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ – sportovní odpoledne 
prosinec-  CELODRUŽINOVÁ AKCE – vánoční povídání 
leden - SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – tvoření postav ze sněhu 
únor -  celodružinová akce  – maškarní karneval 
březen - Z POHÁDKY DO POHÁDKY – návštěva knihovny 
duben - DÍVKA NA KOŠTĚTI – sportovní odpoledne, celodružinová akce – DEN 
ZEMĚ 
květen -  KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA – koloběžkové závody 
červen – celodružinová akce – DEN DĚTÍ 
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3. a 4. oddělení 
 
Vaření s pohádkou – zdravé mlsání, pečeme pizzu, nepečené cukroví 
Detektivní pátrání – umíme se orientovat podle slepé mapy 
Projekt naše město – výstavy v kulturním domě 
Všichni nejsme stejní - společné akce se sdružením PODEJ NÁM RUKU 
Návštěva muzea – interaktivní výstava o výrobě oblečení 
Poznáváme minerály 
Sportujeme celý rok –sportovní pátky, korfbal, třídní olympiáda 
 
celodružinové akce: 
prosinec –Vánoční povídání 
únor – Masopust 
duben – Den Země 
červen – Den dětí 
 

 
5.2. Mimoškolní aktivity (prezentace školy na veřejnosti) 

O zajímavých akcích a úspěších školy se zájemci dovídají na internetových 
stránkách školy (www.maszskz.cz) a ve školním časopise Masčásek. Činnost školy 
prezentujeme též v Klatovském deníku. Nejdůležitější akce nám natočí FilmPro.  
 

Žáci se účastní kulturních vystoupení pro veřejnost, např. vystoupení pěveckých 
sborů. 
V letošním roce proběhla celá řada akcí pro mateřské školy v rámci projektu Budu 
školákem. Děti z mateřských škol měly možnost se seznámit se školou za pomoci 
starších spolužáků a pedagogů. Uskutečnilo se několik akcí: 

1) Cvičíme se zvířátky -  budoucí školáci si prověřovali obratnost při zábavném 
cvičení. 

Malí předškoláčci si v tělocvičně vyzkoušeli cvičení na různých nářadích. 
Pomáhali jim žáci ze 4. A a 4. B pod vedením paní učitelky Mlynaříkové a 
Machové.  
Předškoláci skákali přes švihadlo, probíhali slalom, strefovali se míčkem do 
brány, malovali… a hlavně - všichni se moc snažili. 

2) Malý informatik – v počítačových učebnách měly děti možnost pracovat   
s počítači za pomoci žáků 9. tříd. 
 
Ve středu 25. listopadu 2015 se uskutečnila další část projektu „Budu školák“. 
Na děti z klatovských mateřských škol čekalo mnoho zajímavých úkolů se 
zvířaty a o zvířatech, které za pomoci našich deváťáků plnily na počítači. Z 
akce „Malý informatik “ si budoucí prvňáčci odnášeli diplom a spoustu hezkých 
zážitků. 
 

3) Den otevřených dveří – předškoláci spolu s žáky 1. tříd  absolvovali hodiny    
matematiky, českého jazyka a prvouky. Mohli se podívat na výuku i ve  
vyšších ročnících. 

4) Zápis do 1. tříd  - proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Celou akci 
připravili žáci vyšších tříd se svými učitelkami. V nápaditých pohádkových 
kostýmech ověřili vědomosti a dovednosti našich budoucích žáčků. Děti např. 
pracovaly u interaktivní tabule. 

http://www.maszskz.cz/
http://maszskt.cz/maszskt/fotogalerie.asp?copper=127&navrat=yes
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5) Beseda s rodiči – „Nebojte se 1. třídy“ – informace o problematice nástupu do 
školy a jejího úspěšného zvládnutí podaly paní učitelky 1. stupně. 

 
 

Zajímavé údaje o škole si rodiče i široká veřejnost mohou přečíst na webových 
stránkách školy www.maszskt.cz . 

 
 

5.3. Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní   
 

   

republiková   
 

   

regionální Florbal- 2.st. 
O Pohár hejtmana 

PK 
Pohár rozhlasu 

Čtenářská soutěž 

9 
9 
 

19 
3 

 
 
 
 

2 

9 
 
 
 
 

 
9 
 
 
 

okresní Přespolní běh-
1.st. 

Štafet. pohár 
Florbal – 1.st. 

McDonald´s cup 
Vybíjená 

Sport. gymnastika 
Basket 

Olympiáda 
v českém jazyce 

Recitace 
Dějepisná 
olympiáda 

Matematická 
olympiáda 
Olympiáda 
v anglickém 

jazyce 
Zeměpisná 
olympiáda 

Přespolní běh 
Atletický čtyřboj 

Plavání 
Florbal –o pohár 

hejtmana PK 
Basketbal 

Minivolejbal 
Pohár rozhlasu 
Soutěž mladých 

cyklistů 
 

10 
16 
6 

24 
24 
14 
37 
1 
 

1 
1 
 
 

2 
2 
 
 

3 
 
 

15 
10 
10 

 
38 
8 
4 

47 
8 
 

1 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

9 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

 
 
 

8 
 

19 
4 

 
8 
 

12 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
5 
5 
2 
 

9 

 

http://www.maszskt.cz/
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5.4. Údaje o spolupráci s odborovou organizací:    

 
 Spolupráce s odborovou organizací probíhá na základě Kolektivní smlouvy a 
aktuální situace. 

 
             

5.5. Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení,    
                mezinárodní styky -„družební“ školy, atd.) 
 

 
V letošním školním roce započala nově spolupráce s partnerskou školou Konrad 

– Max – Kunz – Realschule ve Schwandorfu. Na základě předchozích jednání se 
uskutečnila návštěva partnerské školy 18. 11. 2015, které se zúčastnilo 30 žáků 8. a 
9. tříd. Pro žáky byl připraven velmi bohatý program. Všichni byli srdečně přivítáni, ve 
skupinkách s německými kamarády plnili úkoly, při kterých poznali jednotlivé odborné 
učebny. Zjistili, že se dokáží dorozumět a skvěle se bavili. Odpoledne všichni 
navštívili pískovcové podzemí Schwandorfu.  

Na jaře, ve dnech 20. až 22. 4. 2016, byl zorganizován třídenní pobyt žáků 8. a 9. 
ročníků ve Schwandorfu. Dvacet čtyři žáků mělo možnost poznat život v rodinách 
svých německých kamarádů. První den bylo zahájení a uvítání ve škole, společný 
oběd a prohlídka města. Následoval hudební večer, na kterém vystoupil pěvecký 
sbor naší školy. Druhý den jeli žáci se svými německými kamarády na výlet do 
Regensburgu. Večer měli program v německých rodinách. Třetí den poznali 
organizaci výuky ve škole. Mohli být ve vyučovacích hodinách a zapojit se do výuky. 
Do programu byla ještě zařazena exkurze do firmy Horsch, kde se vyrábějí 
zemědělské stroje. Po společném obědě a rozloučení následoval návrat do Klatov. 
Společná setkávání žáků obou škol jsou příslibem pro budoucí spolupráci. 

 
Od 1. července do 31. prosince 2015 se škola zapojila do Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Nové možnosti 2015". Ve čtyřech třídách 
(2. B, 5. B, 6. B a 7. C) p. učitelky realizovaly čtenářské dílny, které se žákům velmi 
líbily. S knihami nakoupenými z projektu budou žáci pracovat i po jeho skončení. 
Druhou částí projektu byly dva zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky 
v německém Mnichově. Zde se žáci zúčastnili výuky německého jazyka v Alinguas 
Sprachschule München a současně si prohlédli některé památky a významné stavby 
v Mnichově a okolí. 

 
 

6. Výchovné poradenství 
 
6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství 

 
Výchovné poradenství vychází z celoročního plánu, ten je vypracován vždy na 

začátku školního roku. Jednotlivé akce a činnosti jsou rozvrženy po jednotlivých 
měsících. Na začátku školního roku je největší pozornost věnována doplnění 
kartotéky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zpracování individuálních 
vzdělávacích plánů. 

Během školního roku se poskytují žákům i rodičům informace, konají se 
konzultace se žáky i s rodiči, řeší se společně výchovné i prospěchové problémy. Ze 
všech jednání je písemný záznam. V prvním pololetí školního roku je věnována 
zvýšená pozornost volbě povolání. Žáci z 5. a 7. tříd jsou informováni o možnosti 
studia na gymnáziu. Vycházející žáci jsou seznamováni s možností dalšího studia. 
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Výchovná poradkyně jim podává podrobné informace o vyplňování přihlášek pro 
studium na SŠ. Žáci 8. ročníků byli informováni o možnosti zadání profesních testů 
PPP Klatovy. Pravidelně seznamuje pedagogickou radu s výsledky přijímacího řízení 
na SŠ. Doporučuje všem vycházejícím žákům návštěvu SŠ v rámci tzv. Dnů 
otevřených dveří. Většina žáků této nabídky využila. 
Prostřednictvím výchovné poradkyně jsou učitelé informováni o integrovaných žácích 
v průběhu školního roku.  

Velký důraz klademe na předcházení a okamžité řešení agresivního chování a 
šikany. Výchovná poradkyně spolupracuje s rodiči, třídními učiteli, s vedením školy, 
s oddělením OSPOD při MěÚ Klatovy, s PPP Klatovy a s SVP v Domažlicích. 

V letošním školním roce se žáci v rámci volby povolání zúčastnili exkurzí na SPŠ, 
Úřadu práce v Klatovech, zhlédli Akademii řemesel, kterou organizovala 
Hospodářská komora v Klatovech. V podzimním období spolupracujeme s náboráři 
různých středních škol Plzeňského kraje. Zástupci středních škol jsou zváni na 
schůzky s rodiči v době SRPDŠ. 

 
 

6.2. Vyhodnocení environmentální výchovy 
Environmentální výchova se v průběhu školního roku promítala do všech 
vzdělávacích oblastí především průřezovými tématy, realizací námětů 
z dlouhodobého programu pro EVVO ve vyučovacích předmětech a organizováním 
projektového dne. 
Ve škole celoročně probíhá sběr PET lahví. Sběrné nádoby jsou umístěny na 
chodbách školy, sběrné kontejnery v blízkosti pozemku školy. V podzimních 
měsících probíhá sběr kaštanů a žaludů. 
Svůj kladný vztah k ochraně přírody prokázali žáci tříděním odpadů ve škole, 
projektovým vyučováním na téma plasty, při různých exkurzích a poznáváním 
nejbližšího okolí na Klatovském vycházkovém okruhu. Také se uskutečnily besedy. 
O energetice pro žáky 8. a 9. tříd a beseda o myslivosti, kterou pořádá Okresní 
myslivecký spolek v Klatovech pro žáky 7. ročníků. V rámci výuky přírodopisu 
navštívili žáci i naučnou stezku při Střední škole zemědělské a potravinářské 
v Klatovech. 

K naplňování cílů ekologické výchovy vyučující využili i propagaci významných 
dnů během roku. 

 
 

6.3. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 
 
Cíle programu pro letošní školní rok byly splněny. Klima tříd díky třídním 

učitelům, výchovné poradkyni a spolupráci s PPP Klatovy odpovídá požadovaným 
standardům. 
V letošním školním roce se na naší škole nevyskytly návykové látky. Za 
záškoláctví byli sníženým stupněm z chování potrestáni dva žáci z 8. a 9. třídy. 
Dva žáci byli potrestáni za kouření v prostoru školy a jeden žák z 6. třídy 
absolvoval pobyt ve SVP v Domažlicích. Na začátku školního roku proběhl 
adaptační kurz pro 6. ročníky. Uskutečnila se celá řada besed, filmových a 
divadelních představení, sportovních a osvětových akcí dle celoročního plánu 
primární prevence rizikových jevů. 
Největší ohlas zaznamenala přednáška o drogové prevenci vedená panem 
Průchou z Horažďovic pro 9. ročníky a série přednášek a prezentací společnosti 
Abatop s.r.o. vedené panem Velkoborským. Na začátku roku byla opět aktivně 
obnovena spolupráce s PPP Klatovy a metodičkou paní Karbanovou, která na 
naší škole na žádost třídních učitelů a výchovné poradkyně uskutečnila intervenci 
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v 6. A za účelem zlepšení kolektivních vztahů a klimatu třídy. Celoročně probíhala 
spolupráce s organizacemi: Muzeum V. Hostaše Klatovy, kulturní dům 
v Klatovech, Kino Šumava, DDM Klatovy, SDS Klatovy, Chapadlo a Budík, 
Městská knihovna Klatovy, Město Klatovy, Policie ČR, nemocnice, PPP Klatovy, 
OSPOD Klatovy, ČMS Klatovy a další spolky a instituce.  
Činnost školní družiny je pestrá a bohatá a nabízí celoročně spoustu zajímavých 
a kulturních akcí dle aktuálního programu. Rodiče a spolužáky o nich informuje na 
svých nástěnkách a webových stránkách školy. 
Dle časových i finančních možností se budeme snažit využít novou nabídku 
preventivních aktivit a akcí a zařadit ji do dalšího programu na příští školní rok. 
Také se pokusíme udržet osvědčené formy spolupráce se stávajícími institucemi.  
V letošním školním roce jsme na preventivní aktivity nečerpali dotace z projektů 
MŠMT ani jiných. 
S informacemi, aktivitami a akcemi školy jsou žáci, veřejnost a rodiče 
seznamováni pravidelně na třídních schůzkách, při konzultacích s třídními učiteli, 
výchovnou poradkyní, vedením školy, na webových stránkách a úřední desce 
školy. 

 
 
                        

6.4. Spolupráce s PPP, SPC 
 

Vzhledem k počtu dětí s vývojovými poruchami učení a chování v běžných 
třídách je důležitá spolupráce s pracovnicemi PPP v Klatovech.  
Každoročně zajišťují ve spolupráci s výchovnou poradkyní 2. stupně pro zájemce 
z 8. tříd tzv. „profi testy“, které žákům umožňují lepší orientaci při volbě budoucího 
povolání. 

 
 
 

6.5. Spolupráce s rodiči, policií, zřizovatelem 
 
I v letošním školním roce jsme navázali na dobrou spolupráci s rodiči. Pravidelné 
schůzky SRPDŠ se konaly v termínech 12.11.2015 a 14.04.2016. 
 
Individuální pohovory s rodiči žáků probíhaly vždy podle potřeby.Pro děti i pro 
rodiče byly zavedeny tzv. konzultace - týdenní jednohodinové, každý učitel 
v uvedené době je ve škole a popř. vysvětlí učební látku, na níž nebyl žák 
přítomen. Termíny konzultací jsou vyvěšeny na internetových stránkách školy. 
Pokračovala spolupráce s Policií v rámci akce BESIP. 

 
 
 
7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI + informace o dalších 

kontrolách školy  
 
Příloha č. 1 KHS 25899/23/2015 
příloha č. 2 KHS 11928/2016 
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8. Výkon státní správy 
 
8.1. Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 11 - 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 - 

Zařazení dětí do  ŠJ, ŠD 594 - 

 
 

8.2. Počet osvobozených žáků 
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:   - 
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:   - 
 
 
Počet žáků osvobozených z výuky: 

Předmět                       Počet žáků 

Tělesná výchova 13 

 
 
8.3. Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností - 

- z toho oprávněných - 

- z toho částečně oprávněných - 

- z toho neoprávněných - 

- z toho postoupených jinému orgánu - 

 
 

8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   
                k informacím 
 

Uveďte zprávu z oblasti poskytování informací za rok 2014 
a) počet podaných žádostí o informace                                0 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí                       0 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu             0 
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona  bez 
   uvádění osobních údajů                                                    0 
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona    0 

 
 
9. Analýza školního roku- 
 

Závěry pro práci ve školním roce 2016/2017: 
- stálé prohlubování vzájemné spolupráce učitelé, rodiče, žáci, 
- zvyšování kvality výuky – zaměření na činnost žáka, 
- týmová práce pedagogického sboru a vedení školy. 
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                                                     Hospodaření školy 
za rok 2015 

 
1. Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015        
( fyzický stav/ přepočtený stav )     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 39/34,891 14/12,225 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

26 905,- Kč 16 191,- Kč 

 
 

2.  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 
 
a) Příjmy (kalendářní rok 2015) 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu 

19 091 - 19 091 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele 

- - - 

dotace na provozní výdaje 4 075 - 4 075 

příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele - - - 

poplatky od rodičů – školné ŠD 203 - 203 

příjmy z doplňkové  činnosti - 1 335 1 335 

ostatní příjmy  - - - 

 
b) Výdaje (kalendářní rok 2015) 

 Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost – 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

investiční - - - - 

neinvestiční 19 091 - - 19 091 

z toho:     

- přímé náklady     
    na platy pracovníků 13 640 - - 13 640 
    ostatní osobní náklady 137 - - 137 
    zákonné odvody + FKSP 4785 - - 4 785 
    náklady na DVPP  26 - - 26 
    náklady na učební pomůcky 382 - - 382 
    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP) 121 - - 121 
    ostatní náklady - - - - 

 - provozní náklady 2 447  310 2 757 
    energie 1 246 - 228 1 474 
    opravy a údržba nemovitého majetku 1 150 - 82 1 232 
    nájemné - - - - 
    odpisy majetku 51 - - 51 
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c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2015) 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 49,20 47,116  2,084 

Mzdové prostředky na platy 13 640 13 640 - 

Mzdové prostředky – OPPP 137 137 - 

Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ - - - 

 
d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků,  objem vynaložených   

Kč),  v rámci jakého programu  
 

Vzdělávání Počet pedagogických 
pracovníků 

Kč  

Vedoucích pracovníků 11 8 500,- 

V oblasti cizích jazyků 4 1 145,- 

K prohloubení odbornosti 35 14 433,- 

Odborná literatura pro učitele - 2 145,50 

CELKEM  26 223,50 

 
Žádosti o dotace-mimo MŠMT /např. z KÚ…./ 

Od koho název projektu přidělená výše grantu-dotace 

Plzeňský kraj „Spolu za poznáním“ 0 Kč 

 
Využívání EU fondů /Dispoziční fond…./ 

Název projektu celkový rozpočet přidělená výše grantu 

Výzva č. 56 „Nové možnosti“ 390 372,- Kč 390 372,-Kč 

DF „Nová spolupráce“ 4 489,83 € 3 794 € 

 
 
Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena  

 
 Organizace plní úkoly v oblasti základního vzdělávání; poskytuje žákům 
možnost všestranného rozvoje. V oblasti přijímání dětí do 1. tříd se dlouhodobě 
potýkáme s problémem starší zástavby v okolí školy a nízkým počtem dětí zde 
žijících. 
 U žáků z 5. a 7. ročníků se stále projevuje velký zájem o studium na gymnáziu, 
což svědčí o dobré připravenosti žáků na střední školu. Dobré výsledky doplňkové 
činnosti přispívají k vybavení školy a ke zkvalitnění výuky. 
 Ve vyučovacím procesu budeme stále podporovat zvyšování aktivity žáků ve 
výuce, zejména činnostní výukou, zařazováním skupinové práce. 
 
 
 

Klatovy 13. září 2016                                       Podpis ředitele školy                        
 
 
 
                                                                     Razítko organizace 
 


