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1. Základní údaje o škole 
 

1.1 škola 

 

název školy Základní škola Stráž, okres Tachov, 

příspěvková organizace 

adresa školy Stráž 21,348 02 Bor 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 70992754 

IZO 600073874 

identifikátor školy 000 000 000 

vedení školy ředitel: Mgr. Alena Vaňousová 

zástupce ředitele: Mgr. Hana Pilařová 

kontakt tel.: 374 780 954, 723 002 938 

fax: ---- 

e-mail: zsstraz@centrum.cz 

www: www.zsstraz.cz 

 

 

1.2 zřizovatel 

 

název zřizovatele Městys Stráž, okres Tachov 

adresa zřizovatele Stráž č.1, 348 02 Bor 

kontakt tel.: 374 780 991 

fax: 374 780 972 

e-mail:  podatelna@obecstraz.cz 

 

 

1.3 součásti školy 

 

Mateřská škola --- 

Základní škola 270 

Školní družina 50 

Školní jídelna MŠ --- 

Školní jídelna ZŠ 210 

 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků 

na 

pedagoga 

1. stupeň ZŠ 4 77 19,25 19,25 

2. stupeň ZŠ 4 41 10,25  

Celkem 8 118 14,75  

Školní družina 2 50   

Školní jídelna ZŠ x 91 x x 
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1.5 materiálně-technické podmínky školy 

 

 

 

1.6 Údaje o školské radě 
 

Datum zřízení 1. 10. 2005 

Počet členů školské rady  3 

Kontakt 374 780 912 -  pí Kosová Eva 

 

 

 

1.7 Údaje o spolku při škole – SRPDŠ 
 

Registrace 14. 10. 1991 

Zaměření pomoc škole 

Kontakt 731 682 658 – pí Ježková Jitka 

 

 

 

 

 

Učebny, herny 20 

Odborné pracovny, knihovna, 

multimediální učebna 

11 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1+1 

Sportovní zařízení 1 

Dílny a pozemky 1+1 

Žákovský nábytek stavitelný ve všech kmenových třídách 

Vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, sportovním nářadím apod. 

v dostatečném množství, postupně 

doplňujeme 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními 

texty 

v dostatečném množství, dokoupily se 

učebnice Čj pro 3. roč., HV pro 2. stupeň  

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

dobré, postupně inovujeme 

Vybavení školy audiovizuální a 

výpočetní technikou 

2 interaktivní tabule + PC 

učebna Informatiky -17 PC  

5 PC ve třídách 1. stupně 

1 PC v ředitelně 

1 PC ve sborovně 

1 PC ve studovně 

9 x notebook 

digitální fotoaparát a digitální kamera 

5 x projektor 

10x iPad 

2 čtečky 

Investiční rozvoj podle finančních možností  

Vybavení kamerovým systémem                 8 kamer + 1 monitor 

 

Komentář: Škola nakupuje ze zdrojů obce, KÚ a z vlastních zdrojů SRPDŠ. 
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2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

 

 Obor vzdělání  Poznámky 

 

Zařazené třídy 

 ŠVP – ZV  s názvem: 

„Škola – naše loďka pro plavbu oceánem 

života“ 

 RVP I. - IX. 

 ŠVP – ZV  s názvem: 

„Škola – naše loďka pro plavbu oceánem 

života“- IVP podle RVP – ZV přílohy pro 

žáky s LMP 

  1. -3.r.,5.– 6. r., 8.r. 

 

 

 

2.2 Vzdělávací programy 

 

 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  (viz Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22) 

I. - IX. 

  

 

 

 

 

 

 

3. Přehled pracovníků školy 
 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

 

Počet pracovníků celkem 24/22žen 

Počet učitelů ZŠ 11/10 žen + 7 asistentek 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ --- 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 

Počet správních zaměstnanců MŠ --- 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
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Pedagogičtí pracovníci 
Funkce Úvazek 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Navrátilová Hana TU 1. roč 1,0 VŠ 1. – 5.r. 

Pintová Vladimíra TU 2. roč  1,0 VŠ Spec ped. 

Bártíková Lenka TU 3. roč. 1,0 VŠ  1. – 5. r. 

Královcová Hedvika TU 4. + 5. roč. 1,0 VŠ 1. – 5.r. 

Bártík Petr TU 6. roč 1,0 VŠ 1.– 5. r. 

Sinkulová Ludmila TU 7.roč. 1,0 VŠ I. stupeň 

Šrámková Kateřina TU 8. roč. 1,0 VŠ Č - Základy 

spol. věd 

Nováková Pavla     TU 9. roč. 1,0 VŠ Č – D 

Nováková Pavlína  uč. TV. 0,325 SŠ  

Pachlová Jaroslava učitelka Fy 0, 4 SŠ vychovatelka 

Pilařová Hana ZŘŠ 1,0 VŠ M - Tp 

Vaňousová Alena                   ředitelka 1,0   VŠ  Rj - Tv 

Koktová Věra od 4. 1. 2016 asist.v 8. roč. 0,82 SŠ SPaRŠ 

Květová Jana asist. v 1. roč. 0,55 VŠ 1.- 5. roč. 

Rybová Alena asist. v 8. roč. 0,82 SŠ VOŠ 

Šujanová Šárka  asist. v 2. roč. 1,0 SŠ VOŠ 

Stuchlíková Irena asist. v 6. roč.    0,53 SŠ vychovatelka 

Veřtatová Aneta asist. ve 4. roč. 0,66 SŠ SHŠ 

Nováková Pavlína  asist.ve 3. roč. 0,58 SŠ SOŠ 

Říhová Alena asist. v 1. roč. 1,0 UO SOU 

Pachlová Jaroslava vychovatelka 0,91 SŠ vychovatelka 

Šujanová Šárka  vychovatelka  0,41 SŠ vychovatelka 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 

 

35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 3 1 10 0 3 0 0 0 1 1 17 

 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU 

2 kuchařka   0,75 SOU 

3 ved. školní jídelny ZŠ 0,8 SOŠ 

4 školník 0,625 SOŠ 

5 uklizečka 1,0 SOU 

6 uklizečka 1,0 OU 

7 uklizečka 0,5 SOU 

 

 

 

 

3.5 Popis personálního zabezpečení činnosti školy 
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- všichni učitelé 1. stupně mají pedagogické vzdělání na vysoké škole  

- na 2. stupni vyučují i učitelé se specializací na I. stupeň (Bártík, Bártíková, Sinkulová) 

- Fy vyučuje vychovatelka ŠD (Pachlová) 

- TV vyučovala pí Nováková, asistentka pedagoga (na obě místa byl vyvěšen inzerát) 

- 5 asistentek má kurz pro asistenty pedagoga nebo školu se specializací (Koktová, 

Stuchlíková, Nováková, Šujanová, Veřtatová) 

- 1 asistentka začala v lednu a tak nemá kurz pro asistentky (Říhová), ale je pod dohledem 

asistentky jiné, která jí pomáhá a radí  

- 1 asistentka je naše bývalá učitelka a nyní dělá asistentku pro svoji dceru, má vysokoškolské 

vzdělání 

- 2 vychovatelky ŠD  

- hlavní předměty zajišťujeme aprobovanými nebo zkušenými učiteli (M, Čj, Nj, Aj) 

- ostatní předměty jsou přiděleny podle úvazků, zaměření učitele a jeho schopností 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 
 

4.1 Zápis k povinné školní docházce v roce 2015 - 16 

 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 
 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  

 

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  

ročníků přijato:  

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

  

0 0 0 1 2 1 4 

 

 

 

 

 

 c) na soukromé školy přijato: 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 16/17 

1 19 2 6  
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gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

        0    0 0 0 1          0        0 

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

1 0 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

6 0 

  

 

 

   

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

 

 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

 

Přehled o prospěchu (1. pololetí, 2. pololetí) 

 

 

 

1. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospě-lo Prosp. 

s vyzn. 

Neprospělo Žáci  

s nedos. 

Nehodnoceno 

I. 11 14 1 6 9 7 1 1 

 

1 

 

1 

 

0 0 

II. 18 18 7 6 11 12 0 0 0 0 0 0 

 

III. 19 18 11 11 8 7 0 0 0 0 0 0 

 

IV. 13 13 7 6 6 6 0 1 

 

0 1 

 

0 0 

 

V. 14 13 8 8 6 5 0 0 0 0 0 0 

Celkem 75 76 34 37 40 37 0 2 1 2 0 0 

 

 

 

2. stupeň 



 8 

 

Třída Počet 

žáků 

Prosp. Prosp. 

s vyzn. 

Opravné 

 zkoušky 

Počet ž. s 

nedost. 

Nehodno- 

ceno,uvolněno 

VI. 12 13 7 10 5 3 0 0 0 0 0 0 

 

VII. 15 15 11 9 4 6 0 0 0 0 0 0 

VIII. 7 7 4 4 2 3 0 0 1 

 

0 0 0 

IX. 6 6 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 

Celkem 40 41 27 28 12 13 0 0 1 0 0 0 

 

 

 

 

Celkový přehled 

 

 Počet 

 žáků 

 

Prosp. 

Prospělo 

s vyzn. 

Opravné 

zkoušky 

Neprospěl Nehodnoceno 

1. st. 75 76 34 37 40 37 0 2 1 2 0 0 

 

2. st. 40 41 27 28 12 13 0 0 1 0 0 0 

 

Celkem 115 117 61 65 52 50 0 2 2 2 0 0 

 

 

 

  

Přehled o chování 

 

1. stupeň       

 

Třída Počet 

 žáků 

Pochvaly 

 TU 

Pochvaly 

 ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtky  

TU 

Důtky  

ŘŠ 

2 z 

chování 

3 z  

chování 

 I. 11 14 4 4 0 0 3 0 2 0 2 3 0 2 0 0 

 

II. 18 18 4 10 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

 

III. 19 18 7 9 0 0 4 3 3 1 2 0 2 1 0 0 

 

IV. 13 13 7 6 0 0 1 3 1 2 0 0 0 1 0 0 

 

V. 13 13 10 6 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 

 

Celkem 75 76 32 35 0 0 11 10 8 4 5 4 2 4 0 0 

 

 

 

 

2. stupeň 
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Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

VI. 12 13 0 3 0 0 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 

VII. 15 15 0 9 0 0 5 4 2 3 1 0 0 0 0 0 

 

VIII. 7 7 0 3 0 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 

 

IX. 6 6 0 1 0 0 4 2 0 2 0 1 0 

 

0 

 

0 0 

Celkem 40 41 0 16 0 0 15 14 3 8 1 2 0 0 0 0 

 

 

 

 

Celkový přehled: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. st. 75 76 32 35 0 0 11 10 8 4 5 4 2 4 0 0 

 

2. st. 40 41 0 16 0 0 15 14 3 8 1 2 0 0 0 0 

 

Celkem 115 117 32 51 0 0 26 24 11 12 6 6 2 4 0 0 

 

 

 

 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 2134 3584 28,4 47,2 5 30 0,066 0,39 

 

2. stupeň 1727 2881 43,2 70,3 0 0 0 0 

 

Celkem 3861 6465 33,6 55,3 5 30 0,043 0,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích: 
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Druh postižení : Ročník,  (s IVP) Počet žáků 

se SPUCH 

Sluchové postižení  0 

Zrakové postižení  0 

S vadami řeči  0 

Tělesné postižení  0 

S kombinací postižení 1.  1 

Lehké mozkové postižení 1. 

2. 

3.  

5.  

6.  

8.    

8 

S vývojovými poruchami učení 2.  

3.  

4. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 

3 

 

4           

 

4 

 

3 23 

 

3 

 

3 

 

2 

1 

S poruchami chování 1.  

2.  

  

3 

Autismus   

Celkem  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Údaje o úrazovosti 
 

Ve školním roce 2015 – 2016 bylo:  v knize úrazů zapsáno 5 úrazů 

 

na ČŠI bylo hlášeno 0 úrazů 

 

 

 

 



 11 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků školy 

 
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

 

 

Údaje jsou za školní rok 2015/2016 

 

 

pracovník termín studia instituce 
(VŠ/zařízení pro 

další 

vzdělávání) 

název akce Financ. 

1. Institucionální vzdělávání      

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních 

předpokladů 

Šrámková dokončení studia 

pro střední školy 

Čj, ZSV (základy 

spol. věd)  

UK Praha - PF učitelství pro 

stř. školy 

 

a) Studium v oblasti pedagogických věd      

b) Studium pedagogiky 

Pintová 2014 – 2015 

dokončení 

Univerzita J.A. 

Komenského 

Praha 

Speciální 

pedagogika 

Samopl. 

    .  

c) Studium pro asistenta pedagoga      

d) Studium pro ředitele škol      

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 
 

Šujanová 

2015 dokončení NIDV Plzeň Studium ped. 

volného času 

Samopl. 

1.2 Studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů 

     

a) Studium pro vedoucí pedagogické 

pracovníky 

     

b) Studium pro výchovné poradce      

c) Specializovaná činnost – koordinace 

v oblasti informačních a komunikačních 

technologií 

     

d) Specializovaná činnost – tvorba a 

následná koordinace školních vzdělávacích 

programů 

     

e) Specializovaná činnost – prevence 

sociálně patologických jevů 

     

f) Specializovaná činnost – specializovaná 

činnost 

     

g) Specializovaná činnost – specializovaná 

činnost v oblasti enviromentální výchovy 

     

1.3 Studium k prohlubování odborné 

kvalifikace 

všichni 

učitelé 

IX.2014 

 – VI. 2015 

KCV,  NIDV 

Plzeň 

19 akcí  

Společné akce DVPP 

Všichni 

učitelé 

 

 

31. 8. 2015 

 

 

29. 10. 2015 

 

 

24. 3. 2016 

Svobodová –

ZŠ Stráž 

 

ZŠ Stráž – 

Kovaříková 

 

ZŠ Stráž -

Žáčková 

Efektivní 

učení žáka s 

SVP 

ŠVP a 

čtenářská 

gramotnost 

Komunikace s 

rodiči 

9.300,- 

 

 

4.700,- 

 

 

7.000,- 

2 Samostudium V rámci samostudia jsou dané úkoly, které jsou uloženy ve škole. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Akce pro veřejnost: 

 

září drakiáda  

  pouťová zábava 

 

říjen dušičkový prodej 

strašidelný rej 

soutěž o největší a nejlépe vyřezanou dýni  

týden otevřených dveří  

 

  

listopad adventní prodej 

Advent – nasvícení ván. stromku  

 

prosinec vystoupení s SG v Třemešné 

vánoční prodej 

vánoční besídka 

 

únor maškarní rej pro děti 

  účast ŠD na masopustním průvodu  

  

březen vystoupení na MDŽ s SG v Třemešné 

vystoupení pro důchodce v Třemešné - SG 

velikonoční prodej 

 

duben  slet čarodějnic  - pomoc rodině Havrdů 

 

červen  příprava výletu na Lipno – neuskutečnila se (málo zájemců)  

 

 

Akce v rámci školy: 

 

září  sbírka víček pro Martinu Květovou 

  spaní v ZŠ 

  účast zájemců na hokeji v Plzni (nabídka KÚ) 

 

říjen  sportovně branný den ro celou školu 

  návštěva Úřadu práce v Tachově – IX. tř. 

  návštěva SOŠ Stříbro „Škola jinak“ pro IX. tř. 

  21. –27. 10.  týden otevřených dveří 

 

listopad VIII. a IX. tř. Burza podniků – Tachov 

   

 

prosinec mikulášský skok  - 1. stupeň 

mikulášská laťka  - 2. stupeň 

mikulášská nadílka ve ŠD 

vánoční projekt Vánoce ve třídách 
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leden  zápis do I. tř 

      

únor  karneval ve ŠD 

  recitační soutěž – místní kolo 

  dopravní hřiště – 3. – 5. roč. 

 

 

březen recitační soutěž okr. kolo 

  projekt „Měsíc knihy“ 

velikonoční prodej 

 

duben soutěž v přeskoku švihadla – „Velikonoční vajíčko“ 

  okrskové kolo Mc Donald´s Cupu 

preventivní program Hasík - 2. a 6.roč. 

  Výlet pro děti ze ŠD  - Těšovice Projekt Cirkus 

 

květen GO kurz Sycherák 

 

červen  pochod s dětmi na Boněťák 

  rozloučení s IX. tř. 

   

 

 

 

 

Kulturní  akce: 

 

únor  1. st.  „Pohádka ze starého mlýna“ – Stráž 

  2. st.  „Jak jste to vymyslel, pane Shakespeare?“ - Stráž 

květen  8. – 9. roč.  Nicholas Winton – „Síla lidskosti“ Bor    

 

 

 

 

Besedy: 

 

6. 5.   „Indiáni“     1. – 9. roč. 

 

 

 

 

Exkurze: 

 

23. 11.   Dům digitálních dovedností   Plzeň 

4. 12.   Ukázka práce s tekutým dusíkem - ZŠ 
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Pro IX. třídu 

 

9. 10. Úřad práce Tachov      9. roč. 

27. 10. Exkurze SŠ Stříbro – „Škola jinak“    9. roč. 

10. 11.  Burza škol v Tachově      8. a 9. roč. 

 

 

 

 

8.2 Účast žáků školy v soutěžích 

 

Název soutěže ročník kolo 

   

Šachy 2. – 7. okresní, krajské, republikové, 

evropská soutěž - Nováková 

Matematický klokan 2. – 9. republikové 

Matematická Pytharogiáda 6. -  7. místní 

Recitační soutěž 1. – 8. místní 

Recitační soutěž 1. – 8. okresní (Horáková 4. místo) 

Dopravní soutěž 6.– 9. okresní 

Střelecká soutěž 6. - 9. Chod, Ludvík, Podlipský  

Soutěž v Aj 6. - 9. Ježek, Komárek (4. m.) 

Výtvarná soutěž „Obal na CD“ 6. – 9. Květová (1. m.) 

 

8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 
Název soutěže ročník kolo 

   

Mikulášská laťka 6. -9. místní 

Mikulášský skok 1. – 5. místní 

Atletické všestrannost  I. st. 1. – 5. okresní (5 medailí) 

Sálová kopaná 6. – 7. okresní (3. m.) 

Vybíjená – smíšená H + D 4. – 5. okresní 

Floorbal 6. a 7. okresní (2. m.) 

Floorbal 4. – 5.  okresní  

McDonalds Cup 2. – 5. okrskové kolo   

Přehazovaná 3. – 5.  okresní  

Přehazovaná 8. – 9.  okresní  

Pohár rozhlasu 6. – 7. okresní 

OVOV (odznak zdatnosti) 7. republikové - Novák 

OVOV (odznak zdatnosti) 6. – 9. okresní Novák (3. m.),  

OVOV (odznak zdatnosti) 6. – 9. krajské  

Soutěž ve snowboardu   kat. KIDS Český pohár –Šperlová (1. m.) 

 

Pozn. Naši žáci Andrle, Andrlová, Nováková B., Pintová An., Šperlová, Hálová a Novák se během 

roku zúčastňovali různých soutěží v běhu (asi 13x), kde se umisťovali na předních místech.Za 

sortovce roku byli vyhlášeni Nováková B. a  Andrle a za nejlepšího dětského běžce Tachovska byli 

vyhlášeni Nováková B. a Novák M. 
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8.4 Zájmová činnost 

 

 Kytara    p. Bártík Petr 

 Sportovní hry (2. st.)   p. Bártík Petr 

 Aj pro nejmenší   pí Bártíková Lenka 

 Sportovní gymnastika  pí Vaňousová Alena, Nováková Pavlína 

 Sportovní hry (1. st.)   pí Vaňousová Alena 

 Dramatický kroužek    pí Květová Jana 

 Ping – pong I.   pí Veřtatová Aneta 

 Ping – pong II.   pí Nováková Pavla 

 Šachy   p. Jakl Aleš 

 IT klub, IT klubík   pí Pilařová Hana 

 Hokus – pokus    pí Pachlová 

 Čtenářský klub   pí Tokarová Martina 

 Tvoření   pí Sinkulová Ludmila, Tvrdíková Vlasta 

 

 

 

 

8.5 Žákovský parlament 

 

Od roku 2006 ve škole pracuje třídní samospráva – žákovský parlament. V letech 2006- 2010 

ho vedla pí Sinkulová, od září 2010 ho vede pí Vaňousová. 

V loňském roce pracoval ve složení: 

3. roč. Lavička Jakub 

                          4.           Nováková Barbora 

 5. Hrušková Linda 

6. Horáková Barbora 

7. Sochorová Lucie 

8. Ježek Matěj 

9. Knopp Petr - starosta 

  

Schůzky byly vždy poslední čtvrtek nebo pátek v měsíci. Děti si po třídách připravovaly jídlo, které 

mají oblíbené. Občas přicházely i s nápady nebo připomínkami a problémy. Snažili jsme se vše 

vyřešit společnými silami. Nedařilo se uspořádat nějakou akci, kterou by vymyslely samotné děti a 

zapojily do ní ostatní třídy. Zde jsou ještě stále rezervy, děti nejsou v tomto směru průbojné, 

samostatné a kreativní. 
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9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Škola se v minulém roce zapojila: 

 

Etwinning 

 Projekt Dotyk stratených časov realizovaný ve školním roce 2014/15 získal v říjnu 2015 

Quality Label za rok 2015 a byl oceněn 1. národní cenou aktivity eTwinning v kategorii 

1. st. ZŠ. 

 Ve školním roce 2015/16 byly realizovány 3 projekty: 

o Projekt Around the World with math, realizovaný ve spolupráci se školami ze 

Španělska, Turecka, Slovenska, Chorvatska, Gruzie a Ukrajiny. Zapojeni byli žáci 9. 

ročníku, kteří vytvářeli úlohy s cestovatelskou tematikou, úlohy řešili, zpracovávali 

prostřednictvím IT a sdíleli. Výsledkem projektu byla interaktivní mapa 

navštívených míst a sbírka úloh. 

o Do projektu s cirkusovou tematikou Račte vstoupit! byli zapojeni zejména žáci 

navštěvující školní družinu. Projekt byl postaven na spolupráci dětí a škol (8 českých 

a 2 slovenských), rozvoji kreativity a pohybové aktivity. Během trvání projektu děti 

uspořádali několik spontánních cirkusových, tanečních a divadelních představení. 

Mimo řady výtvarných prací, fotografií a videí vznikla také brožurka křížovek, 

aktivit, hádanek, omalovánek apod., která byla předána Zdravotním klaunům a dělá 

tak radost dětem v nemocnicích. 

o Technickou část projektu The European Chain Reaction, tedy vytvoření zajímavé 

řetězové reakce, měli na starosti hlavně děti navštěvující kroužek Hokus pokus. Do 

úvodní „seznamovací“ řetězové reakce se zapojila celá škola. 

Všechny eTwinningové projekty získaly Quality Label (Certifikát kvality) za rok 2016. 

Další projekty a rozvojové programy 

 V rozvojovém programu na vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního 

charakteru jsme získali 19.000,- (notebook, speciální klávesnice a ergonomická myš pro 

Martinu Květovou). 

 Projekt „Čteme = rozumíme“ (z prostředků Výzvy 56) za 354.062,- Kč byl úspěšně ukončen 

v prosinci 2015. Realizován byl jazykový kurz v zahraničí pro dva pedagogické pracovníky, 

dílny čtení ve 2. – 9. ročníku, rozšířili jsme fond školní knihovny o 972 svazků.   

 Z prostředků projektu „Hlavou a rukama“ (Podpora polytechnického vzdělávání v PK)ve 

výši 22. 791,- Kč byly pořízeny elektromontážní stavebnice Boffin a stavebnice SEVA. 

 Realizovali jsme celoroční školní hru na téma Indiáni, která vyvrcholila Indiánským létem 

na GO kurzu. 

 Školní jídelna byla zapojena do projektu „Ovoce do škol“, kde děti z 1. stupně dostávaly 

zdarma různé druhy ovoce na svačinu. 

 

 

 

 



 17 

 

 

10. Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů  

 
 

Byly pořízeny i hlavové mikrofony v celkové výši 27.885,50 Kč – i zde přispěli obce a město 

(Bor 3.000,- Kč, Steré Sedlo 20.000,- Kč a Třemešné 3.000,- Kč). Mikrofony se využívají na 

různé akce pořádané školou a „Divadýlkem pod peřinou“. 

 

Dále jsme zakoupili kamerový systém s 8 kamerami v hodnotě 21.790,- Kč, na který opět 

přispěly obce (Třemešné 1.000,- Kč, Staré Sedlo 20.000,-). Škola doplácela tedy pouze 1.790,- 

Kč. Za zprovoznění jsme neplatili nic, pomohl nám zaměstnanec Městysu Stráž pan Prokop, 

který vše zapojil a dal do provozu. 

 

 

Realizovali jsme GO kurz pro celou školu v rekreačním středisku Sycherák, kde pobyt byl dar 

od Strážské obchodní společnosti, od obce Staré Sedlo jsme získali 4.000,- Kč, Třemešné 3.000-

Kč a města Boru1.375,-Kč.  

 

 

 

11. Spolupráce s odborovou organizací 

  
 

- na škole nepracuje odborová organizace 

 

 

 

 

12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
   

- ČŠI jsme během roku vyplňovali „Rychlá šetření“ na různá témata. 

- ČŠI provedla kontrolu evidence dětí s LMP 

- ČŠI provedla šetření na stížnost maminky dítěte ze 3. roč., která byla posléze stažena. 

 

     

 

  Kontroly provedené jinými zařízeními: 

 

- Krajská hygienická stanice – kontrola školní kuchyně  

  - 2 kontroly Městysem  Stráž – pí Svobodová, Ježková 

 

 

 

 

 

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

Ve školním roce 2015/2016 nebyla požadována ani poskytována žádná informace, na kterou se 

vztahuje platnost zákona o svobodném přístupu k informacím. 
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14. Analýza školního roku 
  

Školní rok 2015/2016 byl zahájen 1. září před budovou školy za přítomnosti starosty 

Městyse Stráž pana Karla Fišpery, zástupkyně Hany Pilařové, pedagogického sboru, rodičů, 

příbuzných a žáků naší školy.  

V červnu ve  školním roce 2014-15 odešlo 11 deváťáků a v září 2015 do I. třídy nastoupilo 

11 prvňáčků. Stav ve škole byl na konci roku 118 žáků. Na naší škole bylo 8 tříd  ze 118 dětí 

bylo 8 integrovaných s asistentkou pedagoga. V I. třídě učila Hana Navrátilová (asistentkami 

pedagoga byly Jana Květová pro svoji dceru Martinu a Alena Říhová pro Terezu Pichovou a 

Martinu Bartošovou). Ve II. třídě učila Vladimíra Pintová (asistentka Šárka Šujanová pro 

Václava Šebelíka a Tomáše Petráška), ve III. třídě učila Lenka Bártíková (asistentka Pavlína 

Nováková pro Josefa Petráška). Ve IV. třídě (4. a 5. ročníku) učila Hedvika Královcová, která 

měla asistentku Anetu Veřtatovou pro Věru Petráškovou. V  VI. třídě byl třídním učitelem Petr 

Bártík s asistentkou Irenou Stuchlíkovou pro Jitku Hnilkovou. V VII. třídě byla třídní učitelkou 

Ludmila Sinkulová a VIII. třída měla Katku Šrámkovou nejprve s asistentkou Alenou Rybovou a 

od 4. 1.  Věrou Koktovou pro Vítka Gregora. IX. třídě byla třídní Pavla Nováková. Škola tedy 

měla 7 asistentek pedagoga. Kromě integrovaných dětí ve škole bylo ještě 8 žáků 

s individuálním vzdělávacím plánem. Ve škole pracovalo 10 učitelů – Petr Bártík, Lenka 

Bártíková, Hana Navrátilová, Kateřina Šrámková, Hedvika Královcová, Vladimíra Pintová,  

Pavla Nováková, Ludmila Sinkulová, Jaroslava Pachlová, Hana Pilařová (ZŘŠ), Alena 

Vaňousová (ŘŠ), 7 asistentek pedagoga – Jana Květová, Pavlína Nováková, Alena Rybová (do 

31. 12.), od 4. 1. Věra Koktová, Alena Říhová, Aneta Veřtatová, Irena Stuchlíková, Šárka 

Šujanová, vychovatelky ŠD – Jaroslava Pachlová a Šárka Šujanová, 3 uklízečky – Anna 

Gaberová, Alena Říhová a Ilona Křepelová (na ½ úvazku), 1 školník – František Novák. a 3 

kuchařky - vedoucí ŠJ Růžena Kouklová, Ilona Křepelová a  Jana Bradová. Celkem ve škole 

pracovalo 23 zaměstnanců. 

Od září u nás nastoupila Marcela Holmanová na matematiku pro 6. a 7. roč. a fyziku 6. – 9. 

ročník. Vzhledem k tomu, že nedoložila doklady o studiu a s její prací jsem nebyla spokojena, 

byl s ní ve zkušební době k 30. 9. rozvázán pracovní poměr. 
 Život ve škole začal s novými žáky, rodiči, učiteli a asistentkami sestavením rozvrhů, 

dozorů, přidělením předmětů a mimoškolních aktivit. Rozjeli jsme nový školní rok, domluvili 

různé akce pro děti, kroužky, volitelné předměty i projektové dny.  

Tento rok byl ve škole ve znamení indiánů, celoroční soutěž pro děti s názvem „Za 

pokladem Indiánů“ a ve školní družině  ve znamení cirkusu s názvem „Račte vstoupit“.  

Školní rok 2015/2016 byl pro nás docela úspěšný  s ohledem na různé projekty. Získali 

jsme peníze, které posouvají školu zase dál.  

- Dokončoval se projekt „Výzva 56“, díky kterému se naši učitelé Petr Bártík a Lenka 

Bártíková dostali na kurz anglického jazyka na Maltu, kde se zdokonalovali 14 dní.  

- Paní Pachlová a Pilařová vyhrály certifikát kvality a národní cenu za projekt “Dotek 

ztracených časů“ a 45.000,- Kč, které se použily pro děti – koupil se notebook do ŠD, 

zajistilo se artistické vystoupení a vystoupení s tekutým dusíkem. Děti z 2. stupně  

navštívily Dům digitálních dovedností v Plzni. Dále děti ze školní družiny, které se projektu 

zúčastnily, navštívily MŠ  Těšovice, která s nimi spolupracovala.  

- Dalším projektem byl evropský „The European Chain reactions“ (řetězová reakce), kde jsme 

skončili na 11. místě z 32 zúčastněných zemí.  

- Celý školní rok se v matematice 8. a 9. ročníku uskutečňoval e Twinningový projekt 

„ Around the World with math“.  

- Evropské konference v Bruselu na téma e Twinningové projekty se zúčastnila pí Pilařová. 

- „Zlatá stuha“ – projekt zaměřený na aktivity spojené s vybranou  knihou zpracovávala paní 

asistentka Veřtatová s dětmi ze 4. a 5. ročníku. 
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- vyvrcholením celoročního projektu školy byl „GO kurz“ v rekreačním středisku Sycherák, 

kde celá škola byla 3 dny a děti plnily různé úkoly s indiánskou tématikou. Vyvrcholením 

všeho byl příjezd velkého náčelníka (pana Komárka z Boru), který u ohně přátelství 

promluvil s náčelníky kmenů dětí.  

- S borskou střední školou jsme pokračovali v projektu Plzeňského kraje „Motivace 

k technickému vzdělávání žáků ZŠ“ – týká se kroužků s technickým zaměřením pro děti 

z jiných ročníků než 9. Od září jezdili 2 naši kluci (Radoš a Sikyta) na modelářský kroužek.  

Kvůli nízkému počtu dětí na 2. stupni se nám daří málo účastnit předmětových soutěží. Nemohli 

jsme se zúčastnit ani některých sportovních soutěží (např. Pohár rozhlasu starších žáků, sálová 

kopaná, přehazovaná apod.). Pokud jsou to kolektivní sporty nebo skupiny,  nesestavíme tým, 

zato v soutěži jednotlivců jsme velmi úspěšní. Naši žáci se umisťují v soutěžích běžeckých 

(Andrle, Andrlová, Šperlová, Nováková, Novák, Pintová An.), střeleckých (Chod, Ludvík, 

Podlipský), šachů (Novák, Nováková), recitačních (Horáková), soutěž angličtiny (Ježek, 

Komárek J.). Největší úspěch zaznamenali Michal Novák, který postoupil do krajského finále 

v OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) a jeho sestra Barbora na Mistrovství 

Evropy v šachu. 

 Pro žáky bylo vybráno několik kulturních akcí, přednášek, zájezdů i besed. Snažíme se 

nejen o výuku, ale i o výchovu, která je u mnohých dětí nechána z větší míry na škole 

 Problémy, které se během školního roku řešily s rodiči a jejich dětmi, se týkaly hlavně 

nevhodného chování vůči dospělým, prospěchu, omlouvání dětí, nepřipravenosti na hodiny. Bylo 

jich 24. Oproti minulému školnímu roku jsme řešili o 4 případy více. Vše bylo probráno s rodiči 

a jejich dětmi. Pořád přetrvává problém s některými rodiči, kteří vyslechnou, slíbí nápravu a 

stejně se nic neděje. V některých případech se obracíme o pomoc na odbor soc. péče o dítě 

OSPOD v Tachově. Snažíme se vše vyřešit v klidu, domluvit se s rodiči a působit spolu s nimi 

na dítě, což by měl být zájem obou stran. Úspěchy jsou střídavé.  

Kromě těchto interních záležitostí na nás byla nejdříve podána, a pak stažena stížnost maminky 

žáka 3. ročníku. ČŠI i přes to, že byla stížnost stažena, vše došetřila a ve 2 případech ze 6 nám 

bylo doporučeno udělat opatření (úklid po zvracejícím dítěti a výběr poplatku či papírů na 

kopírování). Ve stejné věci bylo podáno matkou i oznámení na policii, která to řešila ve stejný 

čas, ale výsledek jsme jako škola nedostali.   

Letos jsme hodně spolupracovali se Střediskem výchovné péče v Domažlicích, které nám dělalo 

sociometrický průzkum ve 3. ročníku a poté spolupracovali s některými dětmi a jejich rodiči na 

zlepšení nebo zapojení se do třídy. Pracovnice SVP jezdily 1x za měsíc do školy a hovořily 

s dětmi i rodiči.  

 Pro deváťáky, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání, se uskutečnilo také několik 

akcí, abychom jim i rodičům pomohli s výběrem školy (návštěva Úřadu práce a Burza škol 

v Tachově, besedy se zástupci různých středních škol, návštěva SOŠ ve Stříbře na akci „Škola 

jinak“). 

  Po celý školní rok pedagogický sbor učil podle ŠVP (školní vzdělávací program) „ Škola – naše 

loďka pro plavbu oceánem života“, který má jako součást vzdělávání ŠVP – ZV pro děti s LMP 

(lehké mozkové postižení). Současně jsme připravovali úprava našeho ŠVP, podle které budeme 

muset učit od nového školního roku. 

   9 let jsme měli „Den otevřených dveří“ pro rodiče, aby si mohli prohlédnout školu a 

zúčastnit se výuky. Letos jsme vyhlásili „Týden otevřených dveří“ od 21. 10. 2015 do 27. 10. 

2015. Přišlo se podívat pouze 21 rodin (máme 95 rodin) a 5 bývalých žáků. Oproti jiným letům 

to bylo málo. 

Za rok 2015/2016 jsme nakoupili katedry do 10 kmenových tříd (+ ŠD), 6 iPadů, 8 kamer, 

2 monitory (ŠK, učebna PC), zahradní domek a 25 ks lavic a židlí do třídy. 

V průběhu školního roku proběhly testy SCIO - Dovednosti pro život v 5. a 9. roč. a 6. roč. dělal 

testy, které byly zadané Českou školní inspekcí – matematická gramotnost.  
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Pedagogičtí pracovníci absolvovali 3 společná školení, která se týkala dětí s výukovými 

problémy, čtenářské gramotnosti a komunikace s rodiči. Pomáhali na praxi bývalým i cizím 

studentům. 

Sbírali jsme víčka od plastových lahví pro Martinku a prodávali věci z fondu Život dětem 

(výdělek 770,-).  

Ve školním roce 2015/2016 jsme pokračovali v opravách interiéru i exteriéru (nátěr střechy 

tělocvičny, rekonstrukce elektroinstalace ve 2. pavilonu, oprava regulace kotlů, malování 

v tělocvičně a šatnách na TV a v šatně dětí v suterénu hlavní budovy, vymalovala se sborovna a 

položilo nové lino). Pomáhali jsme při úklidu obce. 

Při škole pracuje výbor SRPDŠ a školská rada. S oběma organizacemi je dobrá domluva 

a spolupráce. O všem, co se děje ve škole, se rodiče dozví z našich internetových stránek 

především díky Haně Pilařové a Jarce Pachlové. Další informace jsou pravidelně ve strážském 

zpravodaji. Všechny rodiny od nás na začátku roku dostali informační bulettin.  

Během školního roku jsme uskutečnili mnoho akcí pro děti i veřejnost. O všech akcích se 

můžete dozvědět z naší ročenky za rok 2015/2016, která je přílohou výroční zprávy a z našich 

webových stránek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Přílohy 
 

-  Hodnocení plnění ŠVP 

- Plnění plánu činnosti prevence 

- Plnění plánu ICT 

- Plnění plánu výchovného poradce 

- Plnění plánu koordinátora EVVO 

- Rozmístění žáků IX. třídy 

- Hospodaření školy za rok 2015 

- Ročenka školy 2015 - 2016 

 

 

 

 

 

 

Ve Stráži 19. 9. 2016      Vytvořila: Alena Vaňousová, ŘŠ 


