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VÝROČNÍ ZPRÁVA  
 

o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Čestmír Kříž, ředitel školy 

 

 

 

 

 

Ve školské radě byla projednána dne 24. 9. 2013 „Výroční zpráva o činnosti školy ve školním 

roce 2012/2013 “ s tímto závěrem: 

 

Rada školy souhlasí s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti školy přijímá.  

 

 

 

 

 

 

V Sušici dne 24. 9. 2013    Martina Prášková, předseda ŠR 
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1) Základní údaje o škole: 
 

a) název školy:  Základní škola Sušice, Lerchova ulice 1112, okres Klatovy 

b) sídlo:     Lerchova ul. 1112, Sušice, PSČ 342 01 

c) právní forma:  příspěvková organizace 

d) telefonní spojení:   376 326 221, 376 326 223, fax: 376 326 255 

e) e-mailové spojení:  skola@(doména=zssusice.cz) 

f) RED IZO:   102 564 540, IZO školy: 600 068 854 

g) IČO:    617 50 000 

h) organizace vyučování:  plně organizovaná škola 

i) ředitel školy:   Mgr. Čestmír Kříž 

j) internetové stránky: www.zssusice.cz 
 

2) Další údaje o škole: 
 

a) název zřizovatele:  Město Sušice  

b) adresa zřizovatele:  Náměstí Svobody, 342 01 Sušice 

c) poslední zápis do školského rejstříku:  

   79-01-C/001 Základní škola, studium denní,  délka studia: 9.r. 0 měs. 

      Č.j. 14 699/2006-21 den zahájení činnosti: 1.9.1982  

 

3) Školská rada: 

 

 Školská  rada byla zřízena na základě usnesení rady města č.599/05 ze dne 31. října 

2005 s účinností od 1. ledna 2006.  

 Školská rada má 9 členů, jednu třetinu členů jmenoval zřizovatel, jednu třetinu zvolili 

rodiče a jednu třetinu si zvolili pedagogičtí pracovníci školy ze svých řad. Volby, v pořadí 

třetí řádné, proběhly v listopadu a prosinci 2011. Dne 14. prosince 2011 proběhly volby členů 

za zákonné zástupce, dne 19. listopadu 2011 členů za pedagogy a usnesením rady č. 939 své 

členy jmenoval zřizovatel.  

Školská rada pracovala od 1. ledna 2012 ve složení Martina Prášková, předsedkyně školské 

rady, Renata Švarcová, Eva Ondrová, Alice Golová, Jan Vošalík, Jaroslava Holečková, Petra 

Turková a Ivan Kratochvíl. V květnu 2012 se konaly doplňující volby za Renatu Švarcovou, 

která se k 30. 6. 2013 vzdala funkce. Od 1. července 2013 školská rada pracuje ve složení 

Martina Prášková, předsedkyně školské rady, Markéta Kirchnerová, Milena Vrhelová, Eva 

Ondrová, Alice Golová, Jan Vošalík, Jaroslava Holečková, Petra Turková a Ivan Kratochvíl. 

 Na škole působí 54 členný „Klub rodičů“, kde z každé třídy jsou dva zástupci 

zákonných zástupců žáků.  

 Žáci mají svůj školní žákovský parlament, který je stejně početný a je tvořen logicky 

stejně jako Klub rodičů.  
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4) Škola sdružuje:  

a) Základní škola Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy   

(i) IZO: 102 564 540 

b) Školní družina při ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy    

(i) IZO: 115 300 350 

c) Školní jídelna při ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy    

(i) IZO: 102 616 264 

d) Středisko volného času při ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112, okres Klatovy   

(i) IZO: 102 188 149 

 

 

5) Vzdělávací programy a koncepce školy: Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání „Modrá škola“.  

   Vyučování dle ŠVP „Modrá škola“ (v 6. až 9. roč. možnost rozšířeného vyučování 

jazyků). Tento vzdělávací plán je zpracován dle RVP a od školního roku 2011/2012 

vyučujeme ve všech ročnících. 

  

a) Rozšířená výuka:  

cizí jazyky  - od 6. do 9. ročníku ve 4 třídách bylo celkem vzděláváno 102 žáků, výuka 

má velmi dobrou úroveň, vyučují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Jsou navázány 

kontakty do zahraničí a organizovány pobyty dětí v rámci projektů ve spolupráci s různými 

nestátními organizacemi. 

 

 

b) Priority výchovy a vzdělávání podle plánu hlavních úkolů na školní rok 12/13: 

 plnění klíčových kompetencí v jednotlivých předmětech na základě zpracovaných 

tematických plánů dle vzdělávacího programu školy  

 prosazovány nové formy práce v jednotlivých předmětech s využitím poznatků z dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 propojení výuky jednotlivých předmětů – mezipředmětové vztahy  

 zvýšená pozornost je věnována:  

a. rozšířené výuce cizích jazyků od 3. ročníku  

b. výuce cizích jazyků od 1. ročníku 

c. čtenářské gramotnosti 

d. informatice 

e. výchově k občanství, etické výchově a právnímu vědomí a zodpovědnosti 

f. výuce tělesné výchovy  

g. finanční gramotnosti 

h. ochrana a chování člověka při mimořádných událostech 

 výchova proti negativním jevům, výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, včetně 

sexuální a ekologické výchovy  

 práce s talentovanými žáky s využitím systému volitelných a nepovinných předmětů, 

kroužků organizovaných školou  

 práce se slabými žáky, s integrovanými žáky, začlenění žáků s asistentem pedagoga. Jsou 

vytvářené skupiny, kroužky pro individuální práci se žáky se sníženým počtem žáků – 

individuální péče 

 environmentální výchova, kde se mj. vychází z projektů neziskových organizací. 

 

 



Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul.  - 5 - 

  

c) Výchovně vzdělávací činnost nad rámec učebních povinností: 

 příprava žáků na předmětové olympiády a soutěže  

 podpora zájmu žáků o matematiku, literární tvorbu (školní časopis), přírodopis a ekologii 

(přírodovědné kroužky), tělesnou výchovu (sportovní hry, sportovní kroužky) 

 udržování styku se zahraničními školami  

 zveřejňování práce dětí - způsoby prezentace školy: - galerie ve škole, kulturní vystoupení 

na veřejnosti, vydávání žákovského časopisu, účast v literárních, výtvarných, sportovních 

a ostatních soutěžích  

 

EVVO: 

Environmentální vzdělávání na naší škole je dlouhodobě dáno programem EVVO, který 

vychází z koncepce školy a z metodického pokynu č.j. 32 338/2000-22 k environmentálnímu 

vzdělávání, výchově a osvětě ve školách. Na začátku školního roku byl pod vedením 

koordinátorů EVVO zpracován roční plán ekologické výchovy. V tomto plánu jsou 

rozpracovány možnosti a způsoby uplatňování EVVO v jednotlivých vyučovacích 

předmětech, celoškolské aktivity takto zaměřené, využívání a spolupráce s Národním parkem 

Šumava, SuLes Sušice, Lesy ČR, centrem ekologické výchovy, další vzdělávání pedagogů 

EVVO a další aktivity a úkoly koordinátorů EVVO. V rámci velmi dobré strategie a koncepce 

školy se úspěšně daří postupná ekologizace provozu školy.  

Na začátku školního roku se naše škola zapojila do celorepublikového recyklačního programu 

Recyklohraní pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci 

programu Recyklohraní škola vzdělává žáky a školní veřejnost v oblasti třídění a recyklace 

odpadů a umožňuje odevzdávat vytříděný odpad do speciálních nádob umístěných 

v prostorách školy.  

 

Prevence sociálně patologických jevů a šikany: 

Škola má vytvořen svůj „Preventivní program“, který je na začátku každého školního roku 

aktualizován a dle potřeb prevence upravován. Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále 

z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 14514/2000-51 k prevenci rizikového chování u dětí a 

mládeže, Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 28275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování. 

V tomto školním roce jsme se řídili dle programu s názvem „Školní preventivní strategie pro 

školní rok “. Na škole pracuje metodik prevence, který tento program zpracoval a pravidelně 

jeho systémové zavádění vyhodnocuje. Průběžně a společně s vedením školy a školním 

psychologem je sledováno systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke 

zdravému životnímu stylu, oblasti preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů 

(vyhodnocováno na předmětových komisích), spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro 

rodiče v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence. Jako velký klad realizace 

programu je také několikaletá činnost našeho školního psychologa.  Při jeho realizaci byly 

organizovány besedy se žáky na téma "Zdravý životní styl" a "Protidrogová prevence“ ve 

spolupráci s JLM, P-centrum,  Pedagogicko-psychologickou poradnou Klatovy (PPP) a 

projektem Jeden svět na školách. Škola spolupracuje na Peer programech a velmi se osvědčila 

spolupráce s vlastní školní psycholožkou, která pomáhá při sledování a vyhodnocování vztahů 

v třídním kolektivu. Na ZŠ je instalována schránka důvěry (školní vrba). Také se osvědčila už 

tradiční práce s žákovským parlamentem. V rámci prevence sociálně patologických jevů a 

ochrany dítěte před zneužíváním proběhly přednášky a besedy.  

 

Cíle preventivního programu: 

 

 Dlouhodobým cílem primární prevence je minimalizovat rizikové chování žáků, a to 

prostřednictvím ovlivňování postojů a chování žáků, vytváření pocitu úspěšnosti a 
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potřebnosti a z toho plynoucí schopnosti čelit tlaku vedoucího k užívání návykových 

látek. 

 Pozitivně měnit klima školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo školu. 

 Vytvoření pedagogické komunity, tj. budování otevřených, kamarádských a 

bezpečných vztahů mezi všemi členy společenství školy. 

 Cílovou skupinou nejsou jen žáci, ale i rodiče, pedagogové a bývalí absolventi. 

 Poskytování celého komplexu opatření, besed, volnočasových aktivit i výukových 

nadstandardů, jejichž hlavním úkolem je vést žáky k sebevědomí, správnému 

sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, zvládání 

stresu a k dovednosti řešit své problémy bez pomoci kouření, alkoholu a jiných 

návykových látek. 
 

Školní poradenské pracoviště VIP zajišťuje koordinační činnosti s dalšími organizacemi 

jako je PPP, SPC, SVP, P-centrum,  JLM, SIM - střediskem integrace menšin a dalšími 

státními i nestátními organizacemi. Spolupracuje s Policí a dalšími odborníky z různých 

pomáhajících profesí.Na naší škole v projektu RŠPP-VIP II jsou zapojeni školní psycholožka, 

výchovná poradkyně, školní metodička prevence a kariérní poradce.  

Školní psycholožka Mgr. Marie Möstlová, poskytuje poradenské služby zejména v oblasti 

výukových a výchovných obtíží, osobních a rodinných problémů, pečuje o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Pracuje také s celými třídními kolektivy v rámci 

zjišťování úrovně sociálního klimatu, sleduje tak míru narušení vztahů mezi dětmi. Zajišťuje 

krizovou intervenci. Dále koordinuje další odbornou péči, která je nutná v případě, kdy si 

situace vyžaduje spolupráci dalších odborníků. Spolupracuje s PPP, SPC, P – centrum Plzeň, 

dětským psychiatrem, sociálním kurátorem apod. Rodiče jsou těmi, co rozhodují o aktivitách 

školní psycholožky na této škole – generální souhlas udělují na začátku školního roku a týká 

se všech hromadných akcí. Individuální práce s žáky začíná v případě výskytu problému, kdy 

rodiče jsou s výsledky seznamováni průběžně a psycholožka si vyžaduje vždy jejich 

individuální souhlas, než se začne o jejich dítě zajímat individuální formou.  Kontakt s rodiči 

je pravidelný – na třídních schůzkách a o konzultačních hodinách. S učiteli probíhá práce 

odlišně – jedná se o metodickou pomoc, pracovní semináře a konzultace, které probíhají 

nejčastěji formou spolupráce. Se školní psycholožkou spolupracují dle potřeby – např. v 

případě integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či výskytu závažných 

výchovných problémů. Třídní učitelé jsou seznamováni s výsledky diagnostiky třídních 

kolektivů.  

Výchovná poradkyně, Mgr. Hana Koppová, má v péči zejména děti, které mají výukové 

obtíže a problémy s chováním. Zprostředkovává kontakt s Pedagogicko psychologickou 

poradnou Plzeň, eviduje všechny materiály o dětech vyšetřených v této poradně. Pomáhá 

třídním učitelům ve spolupráci se školní psycholožkou s tvorbou individuálních vzdělávacích 

plánů pro integrované žáky. 

 

Školní metodik prevence Mgr. Dana Smolová, má na starosti především primární prevenci 

sociálně patologických jevů, aktivně se podílí na její přípravě a realizaci.  

 

Kariérový poradce Mgr. Jiří Jankovský, má na starosti volbu povolání, u tohoto poradce 

naleznou pomoc všichni rodiče žáků, které trápí jejich profesní budoucnost, zprostředkovává 

informace o typech škol a studijních oborech a pomůže rovněž žákům s vyplněním jejich 

přihlášek k dalšímu studiu 
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Výchova k volbě povolání: 

Výchovným poradcem, který je zaměřen na výchovu k volbě povolání, je zpracován 

tematický plán. V tomto plánu je stanoveno způsob začlenění vymezených obsahových 

okruhů do odpovídajících vyučovacích předmětů, do dalších vzdělávacích aktivit i do 

jednotlivých ročníků. Dále jsou zajištěny aktivity, které se týkají hlavně 8. a 9. ročníků, 

(profitesty, návštěvy úřadu práce, testy na profilaci osobnosti, orientace v oboru profesí, 

návštěvy středních škol ze Sušicka v třídách vycházejících žáků, organizace aktivu zástupců 

středních škol z Plzeňského a Jihočeského kraje s rodiči žáků, …) Koordinací těchto aktivit se 

zabývá výchovný poradce, který je pro tuto oblast dále vzděláván. 

 

Projekt Žijeme zdravě, žijeme bezpečně: 

Na I. i II. stupni základního vzdělávání máme výborně rozpracovaný po jednotlivých 

ročnících projekt „výchova ke zdraví“, součástí je na I. stupni výukový program péče o zubní 

zdraví. Projekt „Zdravé zuby“ jsme i v tomto školním roce realizovali. Nejvíce v 1. až 3. třídě 

v hodinách prvouky a ve 4. až 5. třídě při vyučování přírodovědy. Využívali jsme didaktický 

manuál pro vyučující a pracovní listy pro žáky, které doporučuje MŠMT.  

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí: 

Tato problematika byla i v tomto školním roce začleněna do obsahu vzdělávání v souladu s 

právními předpisy pro krizové řízení a civilní plánování. Největší časová dotace byla 

věnována v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, výchova ke zdraví, přírodopis, 

prvouka, přírodověda, tělesná výchova a i během třídnických hodin jsme se této problematice 

věnovali. Každý druhý, nebo třetí rok jsme spolupořadatelé akce „Záchranář“, na které právě 

různé základní a ostatní složky IZS názorně předvádějí „Integrovaný záchranný systém“ 

v praxi. V tomto školním roce se „Záchranář“ nekonal, plánujeme jej na červen příští školní 

rok. Učivo k této problematice máme dlouhodobě rozděleno do jednotlivých ročníků a 

předmětů a vycházíme z dodatku k učebním dokumentům „Ochrana člověka za mimořádných 

událostí“, č. j. 13 586/03-22, ze dne 21. února 2003. V každém ročníku je v tematických 

plánech časová dotace v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin. 

 

Rasismus, xenofobie a intolerance: 

K účinnější prevenci projevů rasismu, xenofobie a intolerance je věnována zvýšená 

pozornost. Na škole mj. probíhal projekt VIP-Kariéra. Tým složený z výchovných poradců, 

metodika prevence škodlivých jevů a školního psychologa, společně s vedením školy a 

třídními učiteli věnoval zvýšenou pozornost vytváření příznivého klimatu školy. Plánem školy 

a zařazením vhodného učiva rozvíjíme žádoucí postoje k lidem jiné národnosti, etnické nebo 

náboženské příslušnosti. Pokyny a návody z „Metodického  pokynu MŠMT k  výchově proti 

projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j.: 14 423/99-22“ jsou vhodně zařazovány do 

tematických plánů určených předmětů.  

 

Způsob zařazení vzdělávací oblasti „Výchova k volbě povolání“: 

Vzdělávací oblast je rozdělena dle plánu výchovného poradce pro tuto vzdělávací část do 

tematických plánů předmětů s příbuznou tematikou – výchova k občanství, výchova ke 

zdraví, pracovní činnosti a výchova. Pravidelně ke konci osmého ročníku uskutečňujeme ve 

spolupráci s PPP Klatovy PROFITEST, s výsledky byli v červnu seznámeni žáci i jejich 

rodiče. Zúčastnili jsme se testování žáků IX. Ročníku (CERMAT) a letos nově i 5. ročníku 

v rámci projektu SCIO. Opět jsme s vyhodnocením seznámili rodiče. V rámci výchovy 

k volbě povolání jsme pořádali besedy s pracovníky úřadu práce, exkurze do výrobních 

podniků a práce výchovného poradce před podáváním přihlášek na SŠ (od září do konce 

května má pravidelné konzultační hodina pro rodiče vycházejících žáků). Zástupcům 

http://sumava.net/mususice/fr.asp?tab=mususice&id=1513&burl=&pt=http://sumava.net/mususice/
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středních škol umožňujeme prezentovat své školy a učební obory na schůzce s rodiči během 

měsíce listopadu.  

 

d) Realizace státní informační politiky: 

Na škole pracují koordinátor ICT a správce školní počítačové sítě. Učebny výpočetní techniky 

jsou využívány v rámci pravidelného vyučování, povinně volitelných předmětů a kroužků, 

dále žáci mají možnost volného vstupu v poledních hodinách tzv. „na internet“ pod dozorem 

vyučujících. 
 

6) Typ školy:    úplná   

 

7) Učební plány vzdělávacího programu  

a)  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  „Modrá škola“ 

(i) Č.j.             96-22-50  
 

8) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 

  

Název 

součásti 

Kapacita Počet žáků, 

strávníků 

Počet tříd, 

oddělení 

Počet ped. 

pracovníků 

Počet 

ostatních 

pracovníků 

11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 

ZŠ 900 900 560 633 24 27 39 41 
11 11 

ŠD 180 180 180 180 6 6 6 6 

ŠJ 1100 1100 990 1072     11 11 

SVČ (DDM)   999 1010 86 85 47 49 2 2 

K 30. červnu 2013 byl průměrný věk všech zaměstnanců 41,5. 

Vedení školy 

Mgr. Čestmír Kříž ředitel M-Zt 

Mgr. Eva Ondrová zástupce ředitele I.st 

Mgr. Jan Vošalík zástupce ředitele M-Ch 

Učitelé 

Mgr. Drahomíra Demeterová I.st   

Mgr. Radka Bernardová I.st 2.A 

Mgr. Marie Halasová I.st 4.B 

Mgr. Jiřina Holečková I.st 1.A 

Mgr. Veronika Hušáková  I.st 2.C 

Mgr.  Lucie Kaňová I.st 3.B 

Mgr. Ivana Katrušáková I.st 2.B  

Mgr. Hana Koppová I.st 4.A 

Mgr. Jana Kunešová I.st 1.B 

Mgr. Iveta Lejsková I.st 5.A 

Mgr. Dana Macková I.st 1.C 

Mgr. Jana Živná I.st 1.D 

Mgr. Andrea Roubová I.st 3.C 

Miroslava Ryšavá Aj  

Mgr. Martina Svatková I.st 5.C 

Mgr. Jana Zahrádková I.st 3.A 

Mgr. Vojtěch Šmídl ŘK náb.  

Mgr. Alice Golová M-Ch 8.B 

Mgr. Alena Kočí Čj-D 7.C 

Mgr. Monika Řeháková Hv, Nj  8.A 

Mgr. Jiří Jankovský F-Zt  

Mgr. Miroslava Bindzarová Čj-Nj  

Mgr. Stanislava Kálaziová M-Zt   

Ing. Petra Kavalová Ch 9.A 

Mgr. Lenka Kopřivová M-F,PC 6.A 

Mgr. Hana Sloupová Bi-Ch 9.B 

Mgr. Klára Nováková Čj-Vv  6.B 

Lenka Lišková Nj 7.C  

Ing. Anežka Nová Aj  

Mgr. Marie Pajmová Z-Tv 7.B 

Mgr. Iva Kopřivová  I.st 4.B Mgr. Miroslav Šůs Pv-Tv  
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Mgr. Lejsková Barbora I.st. Aj   

Mgr. Lucie Matoušková Čj - Vo 8.C 

Mgr. Jan Sulan F-Zt  

   

Mgr. Dana Smolová  M-Ch  7.A 

Mgr. Adéla Zahálková Čj - Aj 

Mgr. Ivana Vošalíková D – Rj 9.C 

Školní psycholog: Mgr. Marie Möstlová,  

Osobní asistentky:  Marie Ludvarová, Marie Poláková 

Vychovatelky školní družiny 

Miroslava Pokorná vedoucí vychovatelka 

Renata Švarcová vychovatelka 

Václava Sulanová vychovatelka 

Helena Pojarová Tesařová vychovatelka 

Štěpána Balvínová vychovatelka 

Tereza Pokorná   vychovatelka

 

Provozní zaměstnanci 

Martina Sovová hospodářka sekretářka 

Marie Koutenková správcová 

Hana Červenková mzdová účetní 

Luboš Koutenka školník 

Eva Sládková uklízečka 

  

Eva Valdmanová uklízečka 

Jaroslava Marková uklízečka 

Ivana Ostádalová uklízečka 

Michaela Šašmová uklízečka 

Ivana Blažková uklízečka 

Školní jídelna 

Růžena Kábová vedoucí ŠJ 

Milena Novotná účetní ŠJ 

Eliška Nikodemová vedoucí kuchařka 

Naděžda Píšová kuchařka 

Jiřina Vašicová kuchařka 

Marie Poláková pomocná kuchařka 

Jana Zinkeová pomocná kuchařka 

Jana Matějovicová pomocná kuchařka 

Miloslava Nováková pomocná kuchařka 

Ladislava Kodýdková pomocná kuchařka 

 

Jazyková škola      SVČ (DDM Sušice) 

Marie Ludvarová 

Stanislava Ptáčková 

vedoucí SVČ  

pedagog volného času 

Zdeňka Šímová 

Mgr. Petr Malý 

Irena Šrejmová 

pedagog volného času 

pedagog volného času 

uklízečka 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anežka Nová Aj 

Miroslava Ryšavá Aj 

Mgr. Barbora Lejsková Aj 

Mgr. Věra Svobodová Aj , Nj 
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9) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

a) Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 

(1) Zápis žáků do 1.třídy 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD počet dětí 1.třídy počet 1. tříd 

žádosti skutečnost 

90 21 20 80 3 

 

b) Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 

(1) Celkový počet žáků vycházejících z VIII. tříd    1 

(2) Celkový počet žáků vycházejících z IX. tříd (z toho dívky)  57 (26 dívek) 

(a) přijatých na gymnázium      8 (3) 

(b) přijatých na střední školy a SOŠ  48  (22) 

(c) přijatých na střední školy zakončené s VL    9  (4) 

(3) z 5.ročníku na osmileté G  14  (8) 
 

c) Hodnocení žáků (prospěch, chování, docházka, …:  1.pololetí 2.pololetí 

(1) Počet žáků celkem:     629  630  

(2) Prospělo s vyznamenáním:    380  368 

(3) Prospělo:        247  265 

(4) Neprospělo:              7      2 

(5) Počet žáků, kteří jsou hodnoceni slovně:      1      1 

(6) Počet žáků, kteří konali opravné zkoušky:          -      4 

(7) Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona:  

          1 

(8) Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle § 41 

školského zákona:        1 

(9) Chování žáků  

 

Pochvala a důtka Počet žáků 

1.pololetí 2.pololetí 

Pochvala třídního učitele 72 203 

Pochvala ředitele školy 12 75 

Důtka třídního učitele 19 30 

Důtka ředitele školy 15 10 

 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 3 3 

- z toho 3.stupeň 2 2 

 

d) Docházka žáků (stav k 31.8.) 

 1.pololetí 2.pololetí Šk.r. 12/13 

 Celkem Průměr Celkem Průměr Celkem 

Zameškané hodiny omluvené 23843 37,489 34885 54,765 58728 

Zameškané hodiny neomluvené 2 0,003 146 0,229 148 
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 1. pololetí školního roku 2012/13 

Předmět                                   Počty známek       Průměr  

Chv Chování 634 1.011 

Cj Český jazyk a literatura 269 2.643 

Ps Přírodovědný seminář 16 1.125 

Čj1 Český jazyk 365 1.518 

Aj Anglický jazyk 458 2.079 

Nj Německý jazyk 107 1.664 

In Informatika 208 1.000 

D Dějepis 269 2.454 

Pr Prvouka 236 1.140 

Vla Vlastivěda 129 1.612 

VNj Německý jazyk 22 1.500 

Vo Výchova k občanství 269 1.465 

Řkn Římskokatolické náboženství 36 1.000 

SH Sportovní hry 92 1.043 

Z Zeměpis 269 2.182 

M Matematika 634 1.830 

MeV Mediální výchova 36 1.000 

P Přírodopis 269 2.271 

Pří Přírodověda 129 1.465 

Pv Pracovní výchova 633 1.063 

F Fyzika 269 2.394 

Fg Finanční gramotnost 75 1.307 

Ch Chemie 132 2.614 

Hv Hudební výchova 634 1.039 

Vv Výtvarná výchova 634 1.013 

Vz Výchova ke zdraví 201 1.060 

Tv Tělesná výchova 627 1.153 

Uvč Užité výtvarné činnosti 18 1.444 

VTč Technické činnosti 24 1.000 

 

 

  Celkový průměrný prospěch  1.553 
 

 

 

 

2. pololetí školního roku 2012/13 
       Předmět Počty          Průměr 

Chv Chování 635 1.011 

Cj Český jazyk a literatura 270 2.563 

Ps Přírodovědný seminář 16 1.000 

Čj1 Český jazyk 364 1.626 

Aj Anglický jazyk 459 2.122 

Nj Německý jazyk 106 1.689 

In Informatika 209 1.005 

D Dějepis 270 2.419 

Pr Prvouka 235 1.230 

Vla Vlastivěda 129 1.667 

VNj Německý jazyk 23 1.696 

Vo Výchova k občanství 270 1.474 

Řkn Římskokatolické náboženství 36 1.000 

SH Sportovní hry 93 1.129 

Z Zeměpis 270 2.363 

M Matematika 634 1.912 

MeV Mediální výchova 36 1.167 

P Přírodopis 270 2.367 
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Pří Přírodověda 129 1.512 

Pv Pracovní výchova 634 1.101 

F Fyzika 270 2.378 

Fg Finanční gramotnost 75 1.547 

Ch Chemie 133 2.617 

Hv Hudební výchova 635 1.019 

Vv Výtvarná výchova 635 1.025 

Vz Výchova ke zdraví 200 1.045 

Tv Tělesná výchova 625 1.186 

Uvč Užité výtvarné činnosti 19 1.211 

VTč Technické činnosti 24 1.083 

Celkový průměrný prospěch  1.591 

 

10) Materiálně technické zajištění školy, vybavenost školy: 

Škola je provozně zajištěna dotací zřizovatele, která umožňuje provoz školy bez obtíží. 

Investiční akce jsou předem se zřizovatelem projednávány a v rámci možností rozpočtu města 

i realizovány. Stále jsou podhodnoceny prostředky ONIV, které neumožňují dostatečnou 

reprodukci učebních pomůcek. 

Materiálně technické zajištění školy odpovídá provozu a potřebám školy. Učební pomůcky 

jsou nakupovány podle potřeby, kterou definují metodická sdružení a předmětové komise. 

Fond učebnic je plánovitě obnovován a doplňován dle finančních možností prostředků ONIV. 

a) Pomůcky -  většinou průměrná vybavenost, učební pomůcky se obnovují postupně. 

b) Výpočetní  technika - od dubna 2002 byla ZŠ zapojena do projektu INDOŠ, v roce 2006 

vybudována z projektu e-learning druhá učebna informatiky. V tomto školním roce je 

škola zapojena do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM. V učebně „indoš“ byly z tohoto 

projektu vyměněny počítačové sestavy za nové. Dále vyučujícím z prostředků projektu 

byly pořízeny notebooky. Všechny žákovské a učitelské počítačové stanice jsou připojeny 

do sítě. Počítačová sít je vybudována kombinací kabel a wifi. Učebny informatiky 

s celkovým počtem 34 PC jsou maximálně využívány. Byly nainstalovány základní 

výukové programy pro jednotlivé předměty, další výukové programy jsou dle požadavků 

vyučujících průběžně doplňovány.  Pedagogičtí pracovníci využívají PC s připojením do 

sítě v kabinetech. Současný stav výpočetní techniky ve škole je vybavením i využíváním 

ve výuce na nadprůměrné úrovni. 

c) Didaktická technika – na průměrné úrovni, postupně se modernizuje dle finančních 

možností. V tomto školním roce jsme zakoupili další interaktivní tabuli a velmi vhodně je 

zařazujeme do vyučovacího procesu. 

d) Vybavení nábytkem – učitelské stoly jsou na dobré úrovni, staré skříně jsou postupně 

vyměňovány a přednostně jsou vybavovány učebny na I. stupni. 

e) Vybavení tříd – tři třídy na 1. stupni a tři třídy na 2. stupni byly vybaveny novým 

nábytkem. 

 

11)  Velké opravy na základní škole v tomto školním roce:  

V tomto školním roce jsme s investicemi do oprav a údržby budov školy opět spokojeni. 

Největší investiční akcí byla  rekonstrukce osvětlení tříd. V létě se podařilo opravit střechu na 

pavilonu A. Tím jsou opraveny střechy na všech pavilonech. 

 

12)  BOZ, PO 

Poučení žáků bylo prováděno průběžně (záznamy o poučení jsou zapsány v  třídních knihách). 
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Proškolení zaměstnanců bylo provedeno v přípravném týdnu na konci srpna, o školeních jsou 

vedeny záznamy, které jsou uloženy ve složce BOZ v kanceláři školy. 

Prověrky BOZ provedla komise BOZ pod vedením ředitele školy a preventisty školy pro BOZ 

a PO v srpnu a březnu 2013, zjištěné nedostatky jsou podle závažnosti postupně odstraňovány.   

Revize elektrospotřebičů ve škole, zařízení ve školní jídelně, tělovýchovného nářadí byly 

splněny v termínech, výsledky jsou uložené v kanceláři školy. 

Ve školním roce 12/13 došlo k 65 školním úrazům, z toho k 26. září 2012 bylo 39 úrazů 

odškodněno celkovou částkou 65.730 Kč. Tento počet úrazů je v celkové statistice na počet 

žáků průměrem. Při rozboru úrazovosti byly některé úrazy popsány a zdůrazněna prevence. 

Při prevenci proti úrazům budou všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy 

dbát na větší bezpečnost žáků při všech činnostech. Před každou rizikovou činností provedou 

poučení o BOZ.  

 

13)  Stížnosti 

Škola neobdržela žádnou stížnost.   

 

14) Úřední deska  

Úřední deska školy je umístěná na náměstí před radnicí a je přístupná 24 hodin. Všechny 

písemnosti, na které se vztahuje zákon 101  jsou umístěny na této úřední desce a dále na webu 

města Sušice a informace, které se týkají provozu školy uveřejňujeme na našem webu 

www.zssusice.cz . 

 

 

15)       Výkon státní správy 

 

a)                      Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní 

docházky (zápis do 1. třídy) 

90 0 

Rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní 

docházky (přestup z jiné školy) 

18 0 

Odklad povinné školní docházky 15 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

O povolení individuálního vzdělávání (domácí) 1 0 

O povolení plnění školní docházky v zahraničí 1 0 

O povolení vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu („integrace“) 

24 0 

  

 

http://www.zssusice.cz/


 

14  

b)                      Počet žáků uvolněných z vyučování dle § 50 školského zákona 

Počet žáků uvolněných od povinné školní docházky:  0 

Počet žáků zčásti uvolněných od povinné školní docházky: 

Předmět Počet žáků 

tělesná výchova 12 

pracovní výchova 2 

  

 

c)     Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností 0 

- z toho oprávněných 0 

- z toho částečně oprávněných 0 

- z toho neoprávněných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu 0 

  

 

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

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. 

v platném znění 

počet podaných žádostí o informace 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

opis podstatných částí každého rozsudku 

soudu 

0 

výsledky řízení  o sankcích za  nedodržování 

tohoto zákona  bez uvádění osobních údajů 

0 

další informace vztahující se k uplatňování 

tohoto zákona 

0 
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16)  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce  řídilo pokynem ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově vázaných finančních prostředků 

přidělených státním, krajským a obecním školám na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků normativně v rozpisu rozpočtu nebo v rámci rozvojového programu – viz. MŠMT 

11 336/2001-25.   

Smyslem dalšího vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků je obnovovat, upevňovat a 

doplňovat získanou kvalifikaci. Na škole DVPP probíhá podle plánu dalšího vzdělávání 

pracovníků. Při stanovení plánu bylo přihlíženo zejména k zájmům školy při naplňování cílů 

ŠVP, k studijním potřebám pracovníků a rozpočtu školy a bohužel i k nedostatku přidělených 

finančních prostředků. Vzdělávání bylo realizováno mj. formou společných vzdělávacích akcí 

ve škole, které byly připraveny na základě požadavků vedení školy, využitím nabídek 

vzdělávacích středisek a také samostudiem ve smyslu zákona (§24, odst.4). Všechny 

vzdělávací akce měly vždy akreditaci MŠMT. Celkem se v přepočtu zúčastnilo 71 pedagogů 

na 15 akcích. Tyto vzdělávací akce byly organizovány Národním institutem pro další 

vzdělávání, AV Media ve spolupráci s Gymnáziem Sušici, ČSAV České Budějovice, Centrum 

vzdělanosti, Fraus, UK Praha, Krajským centrem vzdělávání Plzeň,; JŠ při ZŠ Lerchova 

(jazyky); Národní park Šumava, Ametyst, Sdružení Tereza, …, Účast je vysoká, zájem o 

DVPP je značný, zkušenosti a nové poznatky přenášejí účastníci ostatním vyučujícím 

jednotlivých předmětů na metodických schůzkách, školních seminářích, …  

   

       

17) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a o prevenci sociálně 

patologických jevů 

 

aktivity počet počet účastníků 

akce pro veřejnost 7 180 

akce pro školy a školky 6 1300 

akce pro žáky 52 3000 

 

a) Zájmová činnost organizovaná školou 

Nepovinný předmět: římskokatolické náboženství,  

Zájmové kroužky: Přírodovědný kroužek, Dyslektický kroužek, Dramatický kroužek, 

Výtvarné činnosti, Anglický jazyk,  Zdravotnický kroužek, Čtení mě baví, Logopedický 

kroužek Začínáme s angličtinou, Pohybové hry, Atletika, Volejbal, Aerobik, Zumba, 

Informatika, Dovedné ruce, Nohejbal. 

  

b) Mimoškolní aktivity 

Sportovní kurzy – lyžování, cyklistika,  plavecký výcvik,  vodní turistika, tématicky zaměřené 

výlety, exkurze, zájezdy, přírodovědné a environmentální výukové programy s IS NP Šumava, 

Lesy ČR a ZOO Plzeň, kulturní programy a vystoupení na veřejnosti pro MŠ, domovy 

důchodců, na Dnech Sušice, výstava a „dílny“ v hale školy k  slavnostem města Sušice, 

spolupráce s Úřadem práce na projektech „Volba povolání“, spolupráce s PPP Klatovy.   

 

Účast v soutěžích: rozsah účasti našich žáků v soutěžích je více než nadprůměrný, účastníme 

se jak na školní, tak i okresní, regionální i republikové úrovni, žáci se pravidelně umisťují na 

předních místech hlavně ve sportovních soutěžích, ale i v předmětových olympiádách 
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(olympiády – anglický jazyk, chemická, biologická, přírodovědný klokan, matematický 

klokan, Pythagoriáda,  recitační soutěž,…), kde získali dvě druhá a jedno čtvrté místo. 

V rámci projektu IMPULZ bavaria-bohemia „Mechatronika do škol“, který je vyhlášen na 

podporu technických oborů, jsme se zúčastnili oblastního kola soutěže CNC@school. Celkem 

do oblastního kola bylo vybráno 9 prací žáků z 7. – 9.ročníku. V kategorii práce na CNC 

frézce jsme získali 1 x 1. místo, 1 x 2. místo a 1 x 3. místo, v kategorii práce na CNC drátové 

řezačce jsme získali 2 x 1. místo, 1 x 2. místo a 2 x 3. místo. 4. místo v celostátní soutěži v 

anglickém jazyce „Video pohlednice z mého města“ . 

b) Sportovní: školní kolo plávání (školní kolo, účast 64 žáků), okresní kolo – 1 x 1. 

místo, 1 x 3. místo, přespolní běh (účast 26 žáků), okresní kolo – 2 x 2. místo a 1 x 3. místo, 

zimní olympiáda (účast 45 žáků) – okresní kolo 1 x 1. místo, 3 x 2. místo a 2 x 3. místo, 

školní, okrskové (pořadatelé) a okresní kolo v přehazované a volejbalu (účast 24 žáků) - 1 x 2. 

místo a 1 x 3. místo v okresním a okrskovém kole, Okresní finále Zimní olympiády (účast 56 

žáků) – 4 x 1. místo, 4 x 2. místo a 3 x 3. místo, Coca – Cola 1. místo – okresní kolo, 

okrskové (pořadatelé) a okresní kolo ve vybíjené, atletický Čtyřboj a atletický Trojboj (účast 

18 žáků) 2. místo, a dále účast soutěžích - McDonald´s Cup, Pohár rozhlasu – okresní kolo, 

okresní přebor v plavání (účast 18 žáků) - 2 x 3. Místo, minikopaná, Master Class, vybíjená, 

přehazovaná, volejbal, aerobik, sportovní gymnastika, vánoční laťka, Pohár starosty města 

Sušice. V červnu 2013 náš žák Michal Marek reprezentoval Plzeňský kraj na Hrách VI. letní 

olympiády dětí a mládeže České republiky ve sportovním odvětví atletika. 

c) Vědomostní: Olympiády v anglickém jazyce, Olympiáda v českém jazyce, 

Pythagoriády (účast 27 žáků) – okresní kolo 1 x 2. místo, Matematický klokánek, cvrček a 

klokan, MaMut 1. a 4. místo, literární, fotografická a výtvarná soutěž „My a příroda“ 2 x 1. 

Místo, 2 x 2. místo a 1 x 3. Místo, Rubikon,  Dějepisná olympiáda, chemická a biologická 

olympiáda, Soutěž v anglickém a německém jazyce, zeměpisná soutěž (účast 27 žáků) 1 x 2. 

místo,  Recitace 2 x 1. místo v okrskovém kole a 1 x 1. místo v okresním kole, účast 

v krajském kole, Stromy a my. 

c) Spolupráce školy na regionální úrovni: Úřad práce Sušice-návštěva, besedy, 

informace, materiály. Podíl a účast na součinnostním cvičení Města Sušice –krizové řízení a 

civilní obrana; Spolupráce s Městem Sušice – mezinárodní styky, zahraniční cesty 

v projektech EU  DOUZELAGE a partnerství s městy v Německu (Wenzenbach, Zwiesel), 

spolupořádání nejen ve sportovních soutěží, účast našich ped. pracovníků  jako poradci a 

rozhodčí na vědomostních a sportovních soutěžích. 

d) Spolupráce s dalšími subjekty: Městský úřad Sušice, odbor soc. věcí, Klub 

rodičů při ZŠ, Policie ČR, Městské kulturní středisko, Městská knihovna, Muzeum Šumavy 

v Sušici, Okresní muzeum v Klatovech, Penzion pro důchodce v Sušici, Nemocnice 

s poliklinikou v Sušici, Úřad práce v Sušici, Národní park a CHKO Šumava, Ped. psych. 

poradna Klatovy, IPPP Praha, Regionální rozvojová agentura Stachy, Karlova univerzita 

v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Krajská hygienická stanice Plzeň, detašované 

pracoviště Klatovy, Institut dětí a mládeže Praha, Okresní dům dětí a mládeže Klatovy, 

Okresní dům dětí a mládeže Plzeň, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení 

hasičů Klatovy, Dům dětí a mládeže Horažďovice, Středisko výchovné péče, Rumpold Sušice, 

ZOO Plzeň, ZOO Praha, Biskupství Českobudějovické,  Sušické noviny, Klatovský deník, 

týdeník 5+2, Učitelské listy, Ametyst, Sdružení Tereza, Pedagogické centrum Plzeň, OR 

AŠSK a komise SH Klatovy, UNICOS Klatovy, ZUŠ Sušice, Jazyková škola v Sušici,  

Gymnázium Sušice, SOŠ Sušice, Městské kulturní středisko Sušice, IC Kašperské Hory, 

Muzeum Klatovy, IC Sušice, Lesy ČR, …. 
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Školní družina: 

 

1. Podmínky ke vzdělávání 

    a) Počet oddělení ŠD a žáků 

 Počet oddělení Počet žáků Průměr žáků na 1 oddělení 

ŠD 6 180 30 

 

    b) Školní družina využívá pro svou činnost 6 prostorů zařízených jako herny, které svým 

vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Prostory jsou 

členité, aby navozovaly pocit bezpečí a radosti, umožňovaly soukromí i činnosti ve skupinách, 

dávaly příležitost k odpočinku a podněcovaly k zájmové i hravé aktivitě organizované i 

spontánní. 

   c) Vybavenost ŠD: 

Pro zájmovou či rukodělnou činnost slouží stolky se židličkami uspořádanými tak, aby děti na 

sebe viděly. Nábytek je udržovaný, lehce omyvatelný. Skříně jsou podél stěn, nebo oddělují 

hrací koutky. Ve ŠD je spousta stolních her – dáma, šachy, monopoly, dostihy, smyslové a 

didaktické hry, mikádo atd. Stavebnice – cheva, seva, lego, puzzle. Sportovní náčiní – míče, 

švihadla, lana, létající talíře, koloběžky, florbalové hokejky, branky, sáňky. Na výtvarné 

činnosti slouží tabule, křídy, pastelky, vodové barvy, temperové barvy, nůžky, lepidla, 

materiál na ubrouskovou techniku, odpadní materiál. Pro rozvoj čtenářských dovedností a 

pěstování čtenářských návyků má ŠD dětské časopisy a knihy. Hudební nástroje – kytara, 

flétny, keyboard. ŠD je vybavena televizorem, videem a DVD. 

   d) ŠD ke svým hrám má vybraný prostor na dvorečku školy, který slouží jako dětské hřiště / 

vybaveno košem na basket, ruskými kuželkami, lavičkami, stolem na stolní tenis. ŠD má 

k dispozici pro zájmovou činnost tělocvičny, hřiště, keramickou dílnu a dílnu pro jiné 

rukodělné činnosti. 

    e) Materiálně technické zajištění  

Škola je provozně zajištěna dotací zřizovatele, která umožňuje provoz školy bez 

výrazných obtíží. Poplatky ve školní družině: je stanoven příspěvek rodičů na částečnou 

úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD na měsíčně na jedno dítě, od 1. února 2013 60 Kč. Tato 

úplata může být snížena, nebo prominuta dítěti, pokud je rodina sociálně slabší. Zákonný 

zástupce dítěte doloží řediteli školy příslušné potvrzení. 

 

Hlavním úkolem zájmového vzdělávání ve ŠD je zabezpečení odpočinku, pohody a rekreace 

dětí. ŠD svou funkci v péči o děti v době mimo vyučování vyplňuje různými odpočinkovými, 

zájmovými, rekreačními a sportovními činnostmi a tím vytváří pozitivní klima. Snažíme se 

realizovat různé soutěže, společné akce z oblasti přírodovědy a sportu, sportovní turnaje, 

vycházky. Společných akcí během tříletého období bylo uskutečněno 77. Pokud měli rodiče 

volno v odpoledních hodinách,  přišli se podívat a podpořit své děti. Během školního roku 

školní družina uskutečnila projekt : 

a)  práce s keramickou hlínou pro rodiče (pravidelně v úterý se scházela skupinka lidí 

v keramické dílně) 

b) netradiční techniky – práce s odpadovým materiálem, drátem,  papírem (uskutečněno podle 

zájmu rodičů) 

d) co dovedou naše ruce ( pletení košíků z pedigu) 

e) noc s Andersenem 

f) keramika v domově důchodců  

g) vánoční a velikonoční jarmark 
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h) pracovní dílny na dny Sušice 

 

Cílem výchovné práce je péče o volný čas, aby se mladý člověk dokázal zapojit do společnosti 

a jejich různých skupin, osvojit si hodnoty a naučit se nezbytným dovednostem a znalostem. 

Děti se snaží vychovatelka získat ke spolupráci a dovést je ke vnímání a citovému prožívání 

zážitků z navozených situací. Nezbytnou součástí zájmového vzdělávání jsou výsledky, 

označovány pojmem kompetence – vědomosti, schopnosti, dovednosti a postoje. Nutné  je 

pojímat výchovu i jako formu prevence sociálně patologických jevů ohrožujících děti, a proto 

se snažíme je vybavit vědomostmi a dovednostmi a postoji pomáhajícím odolávat nástrahám. 

Klademe důraz na utváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům. 

 

Ve stále větší míře se ŠD otevírá rodičům. Zavedli jsme notýsky školní družiny, kde jsou 

informace pro rodiče, rodiče mohou podávat písemné informace pro vychovatelky, mohou tak 

omlouvat své děti. Kdykoli může rodič navštívit ŠD a podívat se, jak dítě tráví volný čas, 

podebatovat s vychovatelkou.  

Pro kontrolní činnost ŠD byly pro rodiče zpracovány dotazníky, zda jsou spokojené s činností 

školní družiny. Více než 90% bylo vráceno. Rodiče jsou spokojené s činností ŠD. 

Zjistili jsme, že stále větší množství rodičů při výběru vhodné školy pro své dítě přistupuje 

odpovědně k hodnocení škol. 
 

 

Výroční zpráva - akce ŠD Pampeliška šk. rok 2012/13 
 

Název akce Druh akce/úroveň Účastníci 

Soví soutěžení – 11.9.2012 vědomostní úkoly 29 

Po stopách moudré sovy – 26.9. bojová hra+ hledání pokladu 82  

Seznamovací táborák 26.9. posezení s rodiči u ohně 59  

Narozeninový kalendář – 14.9. rukodělná práce s barevným 
papírem 

28 

Den bez aut – 20.9. dopravní pexeso 25 

Pletení papírových košíků – 24.9. rukodělná výroba 27 

Dupálkovy rekordy – 12.10. vědomostní úkoly 24 

Turnaj:Člověče, nezlob se – 12.10.  společenská hra 24 

Malý kuchtík – 12.10. pečeme piškotovou buchtu 18 

Seznamovací táborák – 17.10. posezení s rodiči u ohně 50 

Ať žijí duchové – 31.10. Halloween 132 

Bruslení – 1.11. sport 62 

Akvatera – 7.11. exkurse 22 
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Bruslení – 8.11. sport 53   

Pověsti města Sušice – 9.11. výtvarné zpracování 23 

Bruslení – 8.11. sport 61 

Bruslení – 14.11. sport 77 

Cvičíme s Míšou- 15.11. sport 26 

Záludné úkoly Boba a Bobka – 16.11. společná soutěž 21 

Galerie obrazů M.Čelakovského – 19.11. a 
23.11. 

výstava 47 

Keramika v Domově důchodců – 20.11. rukodělná práce 9 

Malovaná mandala – 22.11. VV-rozvoj smyslového vnímání 26 

Drakiáda – 22.11. pouštění draků na Antonínu 25 

Pletené zvonečky z pedigu – 28.11. rukodělná práce s rodiči 27 

Bruslení – 29.11. sport 72 

Mikuláš – 5.12. společenská akce 135 

Odpoledne s rodiči – 7.12. rukodělná výroba andělíčka 14 

Bruslení – 7.12. sport 55 

Bruslení – 11.12. sport 52 

Zdobení vánočního stromu v hale – 14.12. společná 16 

Vánoční posezení s rodiči – 16.12. společenská 26 

Vánoční besídky – 17.12. společenská s rodiči 120  
 

Vánoční film – Arthur a Minimojové – 18.12. multimediální 131 

Vánoční strom pro zvířátka – 19.12. environmentální 35 

Vánoční přání pro rodiče – 20.12. VV 20 

Vánoce v družině – 21.12. společenská 24 

Bruslení – 9.1. sport 67 

Máme rádi zvířata – 11.1. krmení kachen 31 

Soutěž v hádankách – 17.1. společenská 24 

Bobování a bruslení – 21.1. ,  22.1. a 29.1. sport 114 

Návštěva zverimexu – 23.1. environmentální 21 
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Karneval na ledě – 21.2. soutěže 99 

DO-RE-MI -  26.2. pěvecká soutěž 26 

Exkurse do SVČ – 28.2. společenská 20 

Co do lesa nepatří – 6.3. ochrana životního prostředí 15 

Bruslení – 8.3. a 14.3. sport 94 

Velikonoční jarmark – 13.3. keramika 8 

 

SVČ Sušice:  

Od 1. ledna 2009 se bývalý DDM Sušice stal součástí naší školy. Došlo k jeho 

přejmenování na Středisko volného času při ZŠ Sušice. V tomto školním roce jsme 

přestěhovali SVČ do druhého patra Komunitního centra Sušice, které sídlí v nové budově 

v Klostermannově ulici. Tím se velmi významně zlepšily prostory a podmínky pro provoz 

kroužků. 

Stručná zpráva z činnosti SVČ Sušice: 

(1) Mimo pravidelné činnosti tohoto střediska jsme pořádali víkendové, spontánní a 

příležitostné akce, příměstský tábor. Pravidelně se opakující příležitostnou aktivitou 

byla v tomto školním roce keramika pro školy. Letos jsme navíc pořádali pro ZŠ 

Sušice TGM praktická škola tvořivé soboty. 

(2) Dále jsme se organizačně podíleli na dalších akcích – např. „Pohár starosty Města 

Sušice“, sportovní olympiáda pro mateřské školy, Den dětí pro členy zájmových 

kroužků atd. .. Organizace okrskových kol např. „recitační soutěže“ a šachy.  Kroužek 

leteckých modelářů a Rybářů se pravidelně zúčastňuje a v našem regionu organizuje 

soutěže. 

(3) Tábory: celkem jsme pořádali jeden jarní příměstský tábor a dva letní příměstské 

tábory.  

(4) Víkendové a příležitostné akce – 42 akcí s celkem 678 účastníků z toho bylo 544 dětí 

+ 134 dospělých. Spontánní aktivity - probíhaly 5 dnů v týdnu od 13,00 do 16,30 hod. 

V tuto dobu byl zájemcům o kulečník, stolní tenis, fotbal, internet, otevřen klub, kde 

mohli žáci a studenti podle svého zájmu  trávit svůj volný čas.  

(5) GRANTY. V tomto roce nám byly poskytnuty Městem Sušice dva granty na podporu 

činnosti SVČ: 

(a) recitační soutěž – okrskové kolo – poskytnuté finanční prostředky byly 

využity na nákup knih pro soutěžící– březen 2013 

(b) Tvořivé soboty - určeno pro zájemce-různé výtvarné techniky a rukodělné 

práce 

 

(6) ZÁVĚR: v minulém a letošním školním roce se nám podařilo vrátit se k původní 

skladbě zájmových kroužků, tak abychom uspokojili zájem ze strany dětí i dospělých. 

V nabídce bylo cca 97 zájmových kroužků, estetických, sportovních, přírodovědných i 

technických. Činnost kroužků probíhala v prostorách SVČ – tělovýchovné aktivity v 

tělocvičnách základních škol a ve sportovní hale TJ, další aktivity na základních 

školách Lerchova a T.G.M. I letos jsme pokračovali ve spolupráci se spolky a 

sdruženími Sušice. Např. s občanským sdružením Petrklíč, které pracuje s mentálně i 

tělesně postiženými dětmi.  
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(7) Seznam kroužků, které se konaly v budově SVČ (komunitní centrum) 
   Název kroužku                               vedoucí        místo konání        den/hodina    poplatek 

 1.Keramika začátečníci                    Bc.S.Ptáčková       SVČ           PO  14.00-16.00        600,- 

 2.Keramika pokročilí ml.                 Bc.S.Ptáčková       SVČ           ST   14.00-16.00         600,- 

 3.Keramika pokročilí st.                       Z.Šímová         SVČ           ČT  14.00-16.00        600,- 

 4.Točení na kruhu pro děti               Bc. S.Ptáčková      SVČ            PO  16.00-18.00        300,- 

 5. Vaření I.                                      Bc. S.Ptáčková      SVČ            ÚT  14.00-16.00       500,- 

 6.Dívčí klub od 5.třídy                         Š.Balvínová     SVČ            ČT  15.15-17.15         600,- 

 7.Modeláři                                        JUDr.K.Hájek      SVČ        ÚT,ČT 14.00-18.00       500,- 

 8.Vaření II.                                           M.Ludvarová      SVČ            PÁ   14.00-16.00      500,- 

    Vaření III.                                         M.Ludvarová      SVČ             PÁ   16.00-18.00      500,- 

 9.Kytara začátečníci I.                        M.Ludvarová      SVČ            PO   15.00-16.00       400,-  

10.Kytara začátečníci II.                      M.Ludvarová      SVČ            PO   16.00 -17.00      400,- 

     Kytara začátečníci III.                     M.LUdvarová     SVČ            ST   14.00-15.00        400,- 

11.Kytara pokročilí                            M.Ludvarová      SVČ            ST   15.00-16.00      400, 

12.Flétna  začátečníci                  M.Ludvarová       SVČ           PO   13.30-14.30        400,- 

13.Dramatický                                   M.Vrhelová      SVČ               ČT   16.00-18.00       400,- 

14.Keramika Hrádek                      Bc.S.Ptáčková       ZŠ Hrádek     ČT   14.30-18.30       300,- 

15.Florbal začátečníci                  Mgr.P.Malý   ZŠLerch.tělocv.ČT  I.stup.15.00-16.00    400, 

16.Florbal pokročilí                      Mgr.P.Malý  ZŠLerch.tělocv. PO8.,9.tř. 17.30-19.00    600, 

17.Florbal pokročilí                          Mgr.P.Malý  ZŠLerch.tělocv. ČT 6.,7.tř.17.-18.30     600,- 

18.Tenis                                         Mgr.P.Malý  ZŠLerch.tělocv.                                 2500,- 

19.Hip-Hop                               Mgr.M.Nová  SVČ velká klubovna   ČT 16.00-18.00        750,- 

20.Spinning                                                           sport.hala u Gymn. ČT 17.00-18.00     750,- 

21.Horolezecký                                  T.Zdobinský       SVČ                ÚT 14.00-16.00/ 1500,- 

22.Zumba-zumbička                          Š.Vítková     ZŠLerch.tělocv.    ÚT 16.00-18.00      400,- 

23.Tanečky                                          P.Mazelová        SVČ               ST 17.00-18.00      400,- 

24.In-line bruslení                               Š.Balvínová                            jaro                           300,- 

25.YO-YO                                         M.Šafránek         SVČ            PÁ  17.00-19.00        300,- 

26.Rybáři  začátečníci                    M.Štěpánek             SVČ            PO  16.00-18.00        400,- 

27.Rybáři pokročilí                         J.Marek                   SVČ            ST  16.00-18.00       300,- 

28.Šachy I.                                      J.Schödelbauer        SVČ            Po  15.00-16.00        400,- 

29.Šachy II.                                    J.Schödelbauer        SVČ             PO 16.00-17.00      400,- 

30.Astronomický                           J.Schödelbauer        SVČ             Út  16.00-18.00         400,- 

31.Paličkování                               Bc.S.Ptáčková         SVČ             St  16.00-18.00           600,- 

32.Junior Ranger                           Bc.S.Ptáčková         SVČ             Pá  14.00-16.00          400,- 

 

Ostatní kroužky jsme pořádali v tělocvičnách a odborných učebnách základní škol v Sušici. 

 

(8) Celkový počet kroužků v tomto školním roce: 

 

 

 

18) Účast školy v mezinárodních programech – mezinárodní spolupráce: 

 

a) Projekt „Partnerství škol“, partnerská spolupráce měst, vzájemné kontakty učitelů a 

žáků školního věku, přiblížení kultur, sportovní vyžití, společné projekty aktivní použití 

cizího jazyka, partnerské školy - Hauptschule Zwiesel - SRN  

počet zájmových 

útvarů 

počet členů 

celkem do 6 let 6 – 15 let 16 – 18 let ostatní 

97 1163 19 1102 2 40 
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b) Projekt Douzelage, několikadenní konference, týdenní kulturně sportovně poznávací 

akce pro skupiny dětí základní školy, partnerská škola HOUFFALIZE (Belgie) a další města 

Douzelage 

c) Elearningový portál Plzeň - Regen 

 

 

19) Údaje o výsledcích kontrol: 

1. V září 2012 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje provedl komplexní požární 

kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Protokol o 

výsledku kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 

2. V říjnu a listopadu 2012 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a karlovarský kraj 

se sídlem v Plzni provedl kontrolu v souladu s ustanovením § 7 o inspekci práce. 

Předmětem kontroly bylo zjištění, zda škola dodržuje povinnosti vyplývající z právních 

předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, k zajištění bezpečnosti práce, 

k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení a právních předpisů o bezpečnosti. 

Protokol o kladném výsledku kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 

3. V  2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla kontrolu plateb pojistného 

pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Protokol o kladném 

výsledku kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 

4. V říjnu 2012 byla provedena kontrola kontrolní skupinou Krajského úřadu Plzeňského 

kraje. Kontrola byla ukončena v listopadu 2012, kdy byly  předloženy výsledky a protokol 

kontroly. Předmětem kontrolní činnosti byla personální a mzdová agenda, hospodaření a 

správnost účtování přímých dotací, ověření správnosti podkladů statického výkaznictví ve 

vztahu ke stanoveným závazným ukazatelům rozpočtu a školní stravování. Hlavní 

kontrolované období byl rok 2011. Protokol o kladném výsledku kontroly je k nahlédnutí 

v ředitelně školy. 

 

5. V říjnu 2012 byla pracovnicí OSSZ v Klatovech provedena kontrola pojistného a plnění 

úkolů v nemocenském pojištění. Protokol o kladném výsledku kontroly je k nahlédnutí 

v ředitelně školy. 

 

6. V prosinci 2012 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje provedl kontrolní dohlídku 

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Protokol o kladném 

výsledku kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 

 

20) Analýza školního roku: 

 

Ve školním roce byly splněny vytyčené cíle pro tento školní rok. 

Výchova a vzdělávání žáků byly v rámci vzdělávacích programů, platných předpisů, norem a 

osnov zodpovědně a kvalitně zajištěny. 

Na základě cílené autoevaluace, hospitačních činností a závěrů ČŠI konstatuji, že učební 

osnovy jsou dodržovány a tématické plány, resp. ŠVP jsou plněny, v případě potřeby jsou 

časově upravovány ve prospěch potřeb žáků a vlastní výuky. Plánem školy je vyžadován od 

všech pedagogických, ale i nepedagogických pracovníků, promyšlený a trpělivý přístup 
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k dětem i rodičům. Předpokladem je náročná a efektivně zpracovaná příprava na vyučování a 

také zodpovědné řešení kázeňských problémů. Vzhledem k dobré práci učitelů v jejich 

pedagogické činnosti je vztah převážné většiny dětí i jejich rodičů ke škole pozitivní. 

Vzdělávací výsledky jsou výstupem kvalitní práce pedagogů s tím, že jsou částečně závislé na 

odchodu vynikajících žáků z pátého ročníku na gymnázium. 

Hospodaření školy v roce bylo ukončeno s kladným hospodářským výsledkem a uzávěrka byla 

bez připomínek finančního odboru Města Sušice přijata.      

 

 

21) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a o předložených 

a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

V minulém školním roce jsme zahájili realizaci projektu „EU peníze školám“. Předpokládané 

ukončení projektu plánujeme dne 28.2. 2014. Celková dotace 2.658.997,- Kč. Cílem projektu 

je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na 

naší základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým 

vzděláváním a tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních 

materiálů ve výuce. 

 

Projekt "Rozvoj školních poradenských pracovišť - Vzdělávání - Informace - 

Poradenstvími"  (ve zkratce RŠPP VIP III) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a bude trvat do 30.6.2014. Tento projekt je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Navazuje na předchozí "VIP - 

Kariéra", v němž byla naše škola zapojena od 1.9.2005. Projekt je řízen Národním ústavem 

vzdělávání. 

Na naší škole je v projektu RŠPP-VIP II zapojena školní psycholožka Mgr. Marie Möstlová, 

jejíž pracovnu nejdete v hale školy - pavilon C. Ve školním poradenském pracovišti jsou 

zapojeni také výchovná poradkyně, školní metodička prevence a karierní poradce. Kontakty 

na tyto pracovníky jsou uvedeny v hale školy a na webových stránkách ZŠ Lerchova pod 

heslem ŠPP. 

Školní poradenské pracoviště zajišťuje koordinační činnosti s dalšími organizacemi jako je 

PPP, SPC, SVP, SIM - střediskem integrace menšin a dalšími státními i nestátními 

organizacemi. Spolupracuje s Policí a dalšími odborníky z různých pomáhajících profesí. 

 

Granty město:  

V rámci grantového systému jsme v roce 2012 získali prostředky na 7 projektů v hodnotě 

29.500,- Kč. 

 

 

22) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

V tomto školním roce na škole odborová organizace nebyla registrována. Škola spolupracuje 

s odborovými organizacemi, které jsou zřízeny na ostatním školách v regionu Sušicka. Při 

plnění úkolů ve vzdělávání dále spolupracuje s Inspektorátem bezpečnosti Plzeň, Českým 

červeným křížem Klatovy a dalšími partnery. 
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23) Závěr: 

 

Ve školním roce se management školy spolu se všemi zaměstnanci zaměřil na realizaci ŠVP a 

s tím související práce předmětových komisí a DVPP vztahujících se k této problematice.  

Hlavním cílem pro nastávající období je udržení a další rozvíjení solidního standartu 

výchovně – vzdělávacího procesu a příprava prvních tezí školního vzdělávacího programu.  

Pro postupné zavádění nových vyučovacích metod bylo a je potřebné měnit i formy vedení 

lidí. Znamenalo to přejít od direktivního stanovování úkolů k metodám motivace lidí tak, aby 

plnili úkoly nejen ve svém zájmu, ale i v zájmu školy. Proto je ve výroční zprávě 

zdůrazňováno, že škola neplní pouze osnovy podle vlastního programu ŠVP, ale snaží se o 

podstatně širší záběr v zapojování žáků i pedagogů do mimovýukových aktivit ve veřejném 

životě i v mezinárodních činnostech. K tomu pomáhá škole už tradiční rozšířená výuka cizích 

jazyků, větší dotace hodin tělesné výchovy a kvalitní účast v mezinárodních, republikových i 

regionálních projektech.  

Výraznou pomocí při zajišťování pedagogické činnosti je pomoc zřizovatele při zlepšování 

školního pracovního prostředí.  

Základní škola si udržuje dobré jméno kvalitní přípravou žáků, výbornými výsledky v NIQES 

a v mezinárodních výzkumech a testech jako jsou PIRLS a TIMSS, SCIO testech, 

v přijímacím řízení na střední školy, umístěním v různých vědomostních a sportovních 

soutěžích, stabilním pedagogickým sborem. 

Podle mínění managementu školy stávající stav plnění úkolů školy dává předpoklady pro 

úspěšné splnění úkolů i v příštím školním roce. 

 

 

 

 

 

Datum:  11. září 2013  

Č. j: 239/2013 
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Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 

 

Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 
 

1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy    

          “ účelový znak 33353“ 

2) Příspěvek Města Sušice na provoz školy, příspěvek prostřednictvím grantu 

3) Vlastní finanční prostředky z doplňkové činnosti, úroky z účtů školy, sponzorské 

příspěvky 

4) Doplňková činnost školy: pronájem, ubytování, kursovné a cizí strávníci školní jídelny   

5) Vybraný příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny podle 

vyhlášky Města Sušice 

6) Sponzorské příspěvky 

7) Fondy  

 

 

1) Příspěvek – rozpočet – Krajského úřadu na činnost školy na rok 2012 v konečné úpravě 

ze dne 28.11.2012 byl  24.722.000,- Kč 

i) Limit na platy       17.799.000,- Kč 

ii) Limit na OON                325.000,- Kč 

iii) Limit zaměstnanců        68,97 

 

Podrobnější členění čerpání dotace 33353: 

 
náklady:  

 OOPP 
    

25 725,00 Kč 

učebnice 
    

54 511,00 Kč 

učební pomůcky 
   

10 997,00 Kč 

cestovní příkazy 
   

75 456,00 Kč 

DVU 
    

19 450,00 Kč 

programy 
    

7 160,00 Kč 

výuka plavání 
   

42 000,00 Kč 

      hrubé mzdy 
   

17 799 000,00 Kč 

OON 
    

325 000,00 Kč 

  
    

    

zák.poj.org.SP 
   

4 455 079,00 Kč 

zák.poj.org.ZP 
   

1 603 847,00 Kč 

  
    

    

zákl.nárok FKSP 
   

178 513,00 Kč 

nemocenské 
   

52 274,00 Kč 

Kooperativa 
   

72 988,00 Kč 

     

Celkem: 
   

  24 722 000,00 Kč  
 

 

   
Všechny finanční prostředky byly vyčerpány.  

 

Podle P1-04 2012 „Evidenční počet zaměstnanců“ podle P1-04 2012 byl  72 zaměstnanců. 

 Průměrný přepočtený počet byl      64,215 zaměstnanců 
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 Fyzické osoby – průměrný stav v roce 2012 byl    69,666 

zaměstnanců.  

  

6) Schválená dotace Města Sušice na provoz byla 7.423.270,- Kč. Čerpání rozpočtu bylo 

pravidelně kontrolováno a čtvrtletně byly zpracovány přehledy o čerpání pro zřizovatele.  

 

Dotace  rok 2012            7 423 270 Kč  

 
vratka dotace         -  1 574 664 Kč  

   

 
režie ŠJ 185 585,00 Kč  

 

Celkem: 
 

6 034 191,08 Kč  

    Čerpání:  ZŠ                5 233 954,23 Kč  

 
ŠJ                  285 641,40 Kč  

 
SVČ                  446 405,45 Kč  

 
ostatní zdroje                    66 420,00 Kč  

 
JŠ                      1 770,00 Kč  

   Náklady celkem: 

  

 6 034 191,08 Kč  

       vratka dotace 2012 1 574 664,08 Kč  

z toho : energie     1 050 641 Kč 

 
ostatní        335 562 Kč 

 

režie ŠJ 
 

     185 585 Kč  

 

úroky /-poplatky/ 
 

        2 876 Kč  

 

 

Níže předkládáme z celkového čerpání dotace Města Sušice po kapitolách: 

 

 

Podrobnější přehled čerpání provozní dotace ZŠ: 

 
DHM hasicí přístroje                     -  Kč  
  úklidová technika                 690 Kč  

 
nábytek kanceláře              5 970 Kč  

 
ostatní DHM            66 855 Kč  

Materiál čistící prostředky            42 935 Kč  

 
ostatní materiál          184 070 Kč  

 
materiál na údržbu            25 161 Kč  

 
časopisy            17 434 Kč  

 
učební materiál              3 720 Kč  

  
        346 834 Kč  

energie : topení      1 700 283 Kč  

 
voda          308 198 Kč  

 
el. energie          785 143 Kč  

 
benzín            16 000 Kč  

 
plyn              9 343 Kč  

  
     2 818 967 Kč  
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údržba : běžná          272 323 Kč  

 
stroje a přístroje            35 937 Kč  

 
kryty topení - parapety            38 640 Kč  

 
lino třídy          146 462 Kč  

 
malování tříd, kabinetů          259 175 Kč  

 
tabule            30 386 Kč  

 
školní hřiště, škvára            39 240 Kč  

 
malování  sloupů+ schodiště            39 438 Kč  

  
        861 600 Kč  

služby : poštovné            11 582 Kč  

 
telefony            45 540 Kč  

 
internet            58 982 Kč  

 
ostatní          297 341 Kč  

 
hlídací služba              7 200 Kč  

 
PC servis          144 388 Kč  

 
programy PC            39 823 Kč  

 
provoz el. signalizace            79 229 Kč  

 
odvoz odpadu            80 838 Kč  

 
plavání             42 000 Kč  

 
bruslení            57 300 Kč  

 
revize            42 536 Kč  

  
        906 759 Kč  

ostatní: pojištění            44 758 Kč  

 
ost. náklady              4 377 Kč  

 
odpisy majetku          219 781 Kč  

   

  
        268 916 Kč  

ostatní 2: reprezentace                 154 Kč  

 
zahraniční spolupráce              2 610 Kč  

 
GRANTY            28 113 Kč  

  
          30 877 Kč  

 
CELKEM :      5 233 954 Kč  

   

 
ostatní zdroje            66 420 Kč  

 
JŠ              1 770 Kč  

 

Podrobnější přehled čerpání provozní dotace ŠJ: 

Materiál čistící prostředky         58 137 Kč  

 
ostatní mat.         37 280 Kč  

 
materiál na údržbu             308 Kč                

 
DHM 

  

        61 142 Kč     

 
Údržba běžná 

 

        41 094 Kč     

 
stroje a zařízení         22 149 Kč     

 
Služby telefony 

 

           7 323 Kč     

 
ostatní mat.         33 686 Kč     
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kontejnery               817 Kč     

 
revize 

 

        23 706 Kč     
CELKEM  

  

      285 641 Kč     
  
Vyúčtování ŠJ :  
čerpání dotace        285 641 Kč     

režie HČ 
 

      185 585 Kč     

    
   

    
   

Podrobnější přehled čerpání provozní dotace SVČ:     
Materiál čistící prostředky         10 828 Kč     

 
ostatní mat.         78 465 Kč     

 
mat., údržba               675 Kč     

DHM 
  

        59 679 Kč     
Energie topení 

 

      111 422 Kč     

 
voda 

 

              961 Kč     

 
el. energie         48 009 Kč     

Opravy běžné 
 

        43 347 Kč     
Opravy a údržba strojů, a přístrojů a  zařízení 

Služby poštovné            1 769 Kč     

 
telefony 

 

        30 451 Kč     

 
ostatní služby         21 946 Kč     

 
hlídací služba            7 200 Kč     

 
kontejnery 

 
   

 
revize 

  
   

 
nájemné         20 849 Kč     

Poplatky 
  

           1 805 Kč     
Granty 

  

           9 000 Kč  
   

 

Celkem SVČ 
 

      446 405 Kč     

 

 

Vratka dotace za rok 2012 je  + 1.574  tis. Kč. Z toho úspora energií 1.050 tis. Kč 
a ostatní úspora 335 tis. Kč + režie ŠJ 185 tis. Kč + úroky z účtů 3 tis. Kč. 

 

 

7) Vlastní prostředky z hospodářské činnosti (nájemné za tělocvičny, ubytování a nájemné, 

kurzy a školení podle licence, doplňková činnost ŠJ)  

 

středisko 1 : ZŠ  
  

 

 tržby :         ubytování                      11 070 Kč  

  
 užívání TV                 172 115 Kč  

  
 prodej C+C                     3 683 Kč  

  
 pronájem Delikomat                     4 800 Kč  

  
 nájemné                   71 258 Kč  

  
 tržby celkem                262 926 Kč  
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 náklady   materiál                     7 052 Kč  

  

 topení                   11 986 Kč  

  
 voda                     2 561 Kč  

  
 el. energie                 117 570 Kč  

  
 ostatní služby                     4 800 Kč  

  
 mzdové náklady-HM                   34 100 Kč  

  

 zák. poj. org. SP                     2 225 Kč  

  
 zák. poj. org. ZP                        801 Kč  

  
 kooperativa, FKSP                        135 Kč  

  

 celkem                181 230 Kč  

    

 

 Hospodářský výsledek stř. ZŠ                     81 696 Kč  

     středisko 3: školní jídelna  
 

 

 náklady :   potraviny                 197 567 Kč  

  
 drobný materiál                     5 575 Kč  

  
 voda                     1 593 Kč  

  

 el. energie                   23 892 Kč  

  

 plyn                        796 Kč  

  
 údržba-opravy                     3 186 Kč  

  
 telefony                        796 Kč  

  
 ostatní služby                     3 982 Kč  

  

 mzdové náklady 
VHČ                 105 191 Kč  

  
 zák.poj.org.SP                   19 903 Kč  

  
 zák.poj.org.ZP                     7 123 Kč  

  
 kooperativa, FKSP                        975 Kč  

  

 náklady celkem :                370 579 Kč  

 

  

tržby:   kredit. karty                     1 200 Kč  

  
 stravné cizí                 197 545 Kč  

  
 režie                   39 820 Kč  

  
 zisk DČ                     8 330 Kč  

  
 mzdy                 135 388 Kč  

  

 tržby celkem                382 283 Kč  

 

 

 Hospodářský výsledek stř. ŠJ                  11 703 Kč  

     středisko 4 : SVČ  
 

 

 náklady :    materiál                        760 Kč  

  

 voda                     1 520 Kč  

  

 topení                        675 Kč  

  
 el.energie                     2 870 Kč  

  
 celkem náklady                     5 825 Kč  

 

 tržby   ubytování                   15 250 Kč  

  
 pronájem                   13 500 Kč  
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 celkem tržby                  28 750 Kč  

    
 

 hospodářský výsledek stř.SVČ                 22 925 Kč 

 
    

  

    
  

 Hospodářský výsledek 2012 celkem                 116 324 Kč    
 

 

 

Tyto prostředky budou čerpány na soutěže a dopravu žáků, zajištění přednášek pro 

žáky a rodiče, vnitřní evaluaci školy, pronájem plaveckého bazénu na školní kolo plavání a 

zlepšení školního prostředí a materiálního vybavení na základě svolení Zastupitelstva a Rady 

Města Sušice. 

 

 

8) Sponzorské příspěvky v roce 2012 byly 17.000,- Kč. Tyto příspěvky byly dárci většinou 

účelově vázány a proto čerpány na dovybavení školní družiny a školní výlety. Koncem roku 

2011 a na jaře 2012 proběhla na našem školním hřišti rekonstrukce škvárové dráhy. Práce na 

pokládce nové škváry byly prováděny ve spolupráci s Městskými lesy Sušice a hlavním 

sponzorem této rekonstrukce je firma „Teplárna Strakonice a.s“ . Firma „Teplárna Strakonice 

a.s.“ v rámci sponzorství naší školy poskytla škváru v množství cca 120 m
3
 a uhradila dopravu 

(5x nákladní automobil s vlekem) tohoto materiálu ze Strakonic do našeho areálu.  

 

9) Stav a čerpání  fondů: 

Rezervní fond VHČ 
  stav k 1.1.2012         332 672 Kč  

tvorba  
 

        337 756 Kč  

čerpání   
 

        344 444 Kč  

stav k 31.12.2012 
 

        325 984 Kč  

 

 

 
  Rezervní fond - zahraniční  

stav účtu k 1.1.2012 
 

            4 133 Kč    
přírůstky 

  
                   -   Kč    

čerpání 
  

                   -   Kč    
stav 31.12.2012 

 
            4 133 Kč    

    
  

Rezervní fond - SPONZOR 

stav k 1.1.2012 

 

          10 592 Kč    

přírůstky 

  

          17 000 Kč    
čerpání  

  

          12 889 Kč  
  

stav k 31.12.2012 
 

          14 703 Kč    

  
  

 

   

Fond reprodukce invest.majetku 

stav k 1.1.2012 
 

        339 453 Kč    
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přírůstky odpisy 2012         219 781 Kč    

 
převod MÚ           85 000 Kč    

výdaje - zahradní traktůrek,        220 143 Kč 
 kotel, čistící stroj 

  
  

stav k 31.12.2012 
 

        424 091 Kč    
  

EU peníze školám 
    stav k 1.1.2012 
   

            809 922 Kč  
přírůstek 

    
         1 063 599 Kč  

čerpání  
    

            795 442 Kč  

stav k 31.12.2012 
   

         1 078 079 Kč  
 

 
F K S P   
Stav k 1.1.2012                                 291.211,71  
Příjmy: 

Základní nárok FKSP 2012               177.990,-        
Nárok z DNP 2012                                   523,- 
Nárok z rozvoj.programů                              0,- 
Doplňková činnost                                    885,- 
C e l k e m    :                                    470.609,71  

 
Čerpání 2012:    

rekreace  +tábory               44.500,- 
kultura, tělovýchova a sport        7.820,40 
jubilea + dary                   21.500,- 
ostatní: masáže, vitamíny, posezení     111.714,02  
čerpání celkem:                                185.534,42 

 
zůstatek  FKSP k 31.12.2012     :                    285.075,29 

 

 

 

10) Na neinvestiční výdaje  školní družiny bylo v roce 2012 dle vyhlášky Města Sušice 

vybráno 81 tis. Kč. 
 

 

VYÚČTOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Z ROKU 2012: 

Převedeno z roku 2011:  365,70,-Kč  
 
CELKEM VYBRÁNO ZA ROK 2012:   81 142,-Kč 
Spotřeba z příspěvků:    68 174,-Kč 
 
 vybráno – leden - červen: 38.176 Kč 
příspěvky od 180 žáků – 36.000,- Kč(á 200,-Kč) 
 od 8 žáků – 400,-Kč (ranní školní družina -á 50,-Kč)  
akce pro rodiče (malování na hedvábí ) – 1.685,-Kč 
notýsky – 91,-Kč 
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Spotřeba: 35.818,-Kč 
 
vybráno – září - prosinec: 42 966,-Kč 
příspěvky od 207 žáků – 41 400,-Kč(á 200,-Kč) 
od 8 žáků – 400,- Kč ( ranní školní družina-á 50,-Kč) 
notýsky – 1066,-Kč(á 13,-Kč) 
 prázdniny – 100,-Kč 
Spotřeba: 32 356,- Kč 
 
Převedeno na rok 2012 :       13 333,70,- Kč  
 
 
 
Kontroly hospodaření v roce 2012: 

 

7. V říjnu a listopadu 2012 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a karlovarský kraj se 

sídlem v Plzni provedl kontrolu v souladu s ustanovením § 7 o inspekci práce. Předmětem 

kontroly bylo zjištění, zda škola dodržuje povinnosti vyplývající z právních předpisů 

stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, k zajištění bezpečnosti práce, k zajištění 

bezpečnosti provozu technických zařízení a právních předpisů o bezpečnosti. Protokol o 

kladném výsledku kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

8. V  2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla kontrolu plateb pojistného pojištění 

a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Protokol o kladném výsledku 

kontroly je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

9. V říjnu 2012 byla provedena kontrola kontrolní skupinou Krajského úřadu Plzeňského 

kraje. Kontrola byla ukončena v listopadu 2012, kdy byly předloženy výsledky a protokol 

kontroly. Předmětem kontrolní činnosti byla personální a mzdová agenda, hospodaření a 

správnost účtování přímých dotací, ověření správnosti podkladů statického výkaznictví ve 

vztahu ke stanoveným závazným ukazatelům rozpočtu a školní stravování. Hlavní 

kontrolované období byl rok 2011. Protokol o kladném výsledku kontroly je k nahlédnutí 

v ředitelně školy. 

10. V říjnu 2012 byla pracovnicí OSSZ v Klatovech provedena kontrola pojistného a plnění 

úkolů v nemocenském pojištění. Protokol o kladném výsledku kontroly je k nahlédnutí 

v ředitelně školy. 

 

 

 

Č.j. : 26/2013 

 

Datum:  3. února 2012   

Mgr. Čestmír Kříž, ředitel ZŠ Sušice, Lerchova 1112 
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Výroční zpráva o poskytování informací 
 

 

podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím 

 

za období  1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 

 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999Sb. o 

svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže 

a tělovýchova k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ze dne 8.11.1999. v platném znění 

 

1. Celkový počet písemných žádostí o informace     0 

 

2. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace  0 

 

3. Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí  

o neposkytnutí informace:  0 

 

4. Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:    0 

 

Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v ředitelně 

školy. 

 

 

 

V Sušici dne 18. února 2013 

 


