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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 3 77 25,66 25,66 

2. stupeň ZŠ 4 35 8,75  

Školní družina 2 50   

Školní jídelna ZŠ x 90 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 19 

Odborné pracovny, knihovna, 

multimediální učebna 

10 

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 AJ pro 2. stupeň, koupily se 

učebnice pro děti s LMP 

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 

1 PC v učebně CJ 

4 PC ve třídách 2. stupně 

6x notebook 

digitální fotoaparát a digitální kamera 

4x projektor 

5 iPady 

2 čtečky 

Investiční rozvoj podle finančních možností  

 

 

Komentář: Škola nakupuje ze zdrojů obce, KÚ, dotačního titulu MŠMT „EU peníze do 

škol“ (šablony), sponzorských darů 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., 5.,6. a  9. 

ročník 

(Opava,Petrášek J. 

a T, Šebelík V. 

Petrášková V., 

Mareček, 

Hrabačka  Gregor, 

Vojtechová) 

 

 

 

 

 

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 22/19 žen 

Počet učitelů ZŠ 10/8 žen + 6 asistentek 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ --- 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 3 

Počet správních zaměstnanců MŠ --- 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 3 
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3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí pracovníci 
Funkce Úvazek 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

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

Královcová Hedvika TU 2. + 3. roč. 1,0 studující 1. – 5.r. 

Bártíková Lenka TU 4. + 5. roč. 1,0 VŠ  1. – 5. r. 

Klečatský Vladimír  TU 6. roč. 0,864 VŠ Č - D 

Sinkulová Ludmila TU 9.roč. 1,0 VŠ I. stupeň 

Bártík Petr TU 8. roč 1,0 VŠ 1.– 5. r. 

Nováková Pavla     TU 7. roč. 1,0 VŠ Č – D 

Nováková Pavlína  uč. TV. 0,1 SŠ  

Pachlová Jaroslava učitelka Fy 0, 4 SPed.Š vychovatelka 

Pilařová Hana ZŘŠ 1,0 VŠ M - Tp 

Vaňousová Alena                   ředitelka 1,0   VŠ  Rj - Tv 

Šulanová Kateřina asist. v 6. roč 0,579 SŠ  

Pintová Vladimíra asist. ve 2. roč 1,0 Bc.  

Šujanová Šárka  asist. ve 3. roč. 0,875 SŠ  

Stuchlíková Irena asist. v 9. roč.    0,816 SŠ  

Veřtatová Aneta asist. v 5. roč. 0,684 SŠ  

Nováková Pavlína  asist.v 1. roč. 1,0 SŠ  

Pachlová Jaroslava vychovatelka 0,91 SPed.Š vychovatelka 

Šujanová Šárka  vychovatelka  Dohoda 

o PP 

SŠ  

 

 

 

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 

1 4 0 6 0 3 1 1 0 0 2 14 

 

 

 

 

 

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 

 



 6 

3.5 Popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

- všichni učitelé mají pedagogické vzdělání na vysoké škole nebo studují (Královcová)  

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

- Fy vyučuje vychovatelka ŠD (Pachlová) 

- 6 asistentek má kurz pro asistenty pedagoga nebo školu se specializací (Šulanová, Pintová, 

Stuchlíková, Nováková, Šujanová, Veřtatová) 

- 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 

 

 

 

 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 
 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 1 

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 0 3 1 4 

  

 

 

 

 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 14/15 

1 15 0 4 (Bičovský, 

Květová, Pichová, 

Vítková) 
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c) na soukromé školy přijato: 

 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

        1    0 0 0 0          0        1 

 

 

  

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

 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

5 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  

10 1 (Pinta) 

  
   

 

 

 

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. 20 21 3 7 15 12 2 2 

(Petrášek 

J., 

Šebelík 

V.) 

2 2 0 0 

 

II. 15 15 3 2 11 12 1 1 

(Vašíček) 

1 1 0 0 

 

III. 14 14 8 9 6 5 0 0 0 0 0 0 

 

IV. 13 13 5 7 7 6 1Bareš 0 1 0 1 1 

Cihlářová 

V. 14 14 8 9 6 5 0 0 0 0 0 0 

Celkem 76 77 27 34 45 40 4 3 4 3 1 1 
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2. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prosp. Prosp. 

s vyzn. 

Opravné 

 zkoušky 

Počet ž. s 

nedost. 

Nehodno- 

ceno,uvolněno 

VI. 7 7 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 

 

VII. 8 8 6 6 1 1 0 1 1 1Pich 0 0 

VIII. 12 11 11 11 0 0 0 0 0 0 1 Jirásek 0 

IX. 10 9 5 6 3 3 0 0 2 

Dvořák, 

Náprava 

0 2Vojtechová 

A. a L. 

3 

Vojtechová 

A.+ L., 

Vokurková 

Celkem 37 35 27 28 6 6 0 1 3 1 3 3 

 

 

 

 

Celkový přehled 

 

 Počet 

 žáků 

 

Prosp. 

Prospělo 

s vyzn. 

Opravné 

zkoušky 

Neprospěl Nehodnoceno 

1. st. 76 77 27 34 45 40 0 3 4 3 1 1 

 

2. st. 37 35 27 28 6 6 0 1 3 1 3 3 

 

Celkem 113 112 54 62 51 46 0 4 7 4 4 4 

 

 

 

  

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. 20 21 5 7 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 

 

II. 15 15 3 9 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 

 

III. 14 14 1 8 0 0 4 5 0 2 0 2 0 0 0 0 

 

IV. 13 13 2 5 0 0 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

V. 14 14 2 7 2 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

Celkem 76 77 13 36 3 0 11 16 1 4 1 4 0 2 0 0 
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2. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

VI. 7 7 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

VII. 8 8 0 1 0 0 6 4 2 5 0 0 0 0 0 0 

 

VIII. 12 11 0 5 0 2 8 5 3 5 2 3 0 1 0 0 

 

IX. 10 9 0 0 0 0 6 5 3 0 2 0 0 

 

0 

 

0 0 

Celkem 37 35 0 7 0 2 23 15 8 11 4 3 0 1 0 0 

 

 

 

 

Celkový přehled: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. st. 76 77 13 36 3 0 11 16 1 4 1 4 0 2 0 0 

 

2. st. 37 35 0 7 0 2 23 15 8 11 4 3 0 1 0 0 

 

Celkem 113 112 13 43 3 2 34 31 9 15 5 7 0 3 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 3079 3826 40,51 49,69 0 21 0 0,027 

 

2. stupeň 2737 2271 73,97 64,89 0 15 0 0,429 

 

Celkem 5816 6097 51,47 54,44 0 36 0 0,321 

 

 

 

Pozn.: Během 2. pololetí jsme řešili s OSPOD a Policií ČR záškoláctví a 168 neomluvených hodin 

žáka Michala Dvořáka. Protože byl žák v červnu umístěn do Dětského domova v Tachově, jeho 

hodiny nebyly započítané do celkové sumy. 
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5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení : Ročník,  (s IVP) Počet žáků 

se SPUCH 

Sluchové postižení  0 

Zrakové postižení  0 

S vadami řeči  0 

Tělesné postižení 9. (Vojtechová L.) 1 

S kombinací postižení 9. (Vojtechová Adéla), 

1. (Šebelík V. Opava) 

3 

Lehké mozkové postižení 3. (Mareček, .Petrášková) 

1.(PetrášekJ.aT) 

5.(Hrabačka)  

6.(Gregor ) 

    

6 

S vývojovými poruchami učení  

2. Vašíček, Pintová An., 

Vítková 

3. (Bártík, Martinec O., 

Martinec D.) 

4. Chvátal M., Martinec J.,  

 Šebelíková, Havrdová, 

Bareš) 

5. (Podlipský, Ludvík) 

6. (Šlehofer,    Mikovec) 

7. (Černý J.) 

8. (Končický, Pták L.) 

9. (Komárek P.) 

 

 

3 

          19 

3 

 

5 

 

 

2 

2 

1 

2 

1 

S poruchami chování 1 (Pavlásek) 

8. (Jirásek) 

9. Vokurková  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Údaje o úrazovosti 
 

Ve školním roce 2013 – 2014 bylo v knize úrazů zapsáno16 úrazů, z toho se 7 řešilo ohlášením a 

plněním. 
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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 2013/2014 

 

 

 

pracovník termín studia instituce 
(VŠ/zařízení pro 

další 

vzdělávání) 

název akce Financ. 

1. Institucionální vzdělávání      

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních 

předpokladů 

     

a) Studium v oblasti pedagogických věd      

b) Studium pedagogiky 

Pintová 2014 - 2016 Univerzita J.A. 

Komenského 

Praha 

Speciální 

pedagogika 

Samopl. 

    .  

c) Studium pro asistenta pedagoga      

d) Studium pro ředitele škol 
Pilařová 

Vaňousová 

2013 – 2014 

2014 

KCV 

KCV 

FS I. 

Kaučování ŘŠ 

Samopl. 

zdarma 

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 

 

Šujanová 

2010-2013 VOŠ 

Domažlice 

Soc. práce a 

soc. 

pedagogika 

Samopl. 

1.2 Studium ke splnění dalších 

kvalifikačních předpokladů 

     

a) Studium pro vedoucí pedagogické 

pracovníky 

     

b) Studium pro výchovné poradce 
Sinkulová IX. –VI. PF Plzeň Studium pro 

VP 

ZŠ 

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.2013 

 – VI. 2014 

KCV,  NIDV 

Plzeň 

11 akcí  

Společné akce DVPP 

Všichni 

učitelé 

2.5. 2014  ZŠ Stráž Rozvoj soc. 

dovedností 

 

ZŠ 

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 strašidelný rej  

soutěž o největší a nejlépe vyřezanou dýni  

den otevřených dveří 

listopad dušičkový prodej 

vystoupení v Třemešné – SG 

Andělské spaní 

Advent – nasvícení ván. stromku  

prosinec vánoční zpívání 

vánoční prodej 

  vánoční besídka 

leden  

únor maškarní rej pro děti   

březen maškarní rej ve ŠD 

  

duben Slet čarodějnic 

velikonoční prodej 

  spaní ve škole „Noční plavba“ 

  přednáška Čína 

květen  

červen dětský den 

vystoupení pro důchodce Stráž 

  

 

 

 

Akce v rámci školy: 

 

říjen  Den jazyků 

Den otevřených dveří 

  dopravní výchova (3. – 5. roč.) 

  exkurze  – IX. tř. Stříbro 

  zahájení technického vzdělávání v Boru pro IX. tř. 

 

listopad strašidelný rej 

  „Andělské spaní“ 

VIII. a IX. tř. Burza podniků – Tachov 

VIII. a IX. tř. přednáška prevence - Kotec Tachov 

   

prosinec adventní prodej 

  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  zahájení technických kroužků na SŠ v Boru 

  karneval ve ŠD 

  vystoupení „Bezpečný pohyb po internetu“ (4. – 9. roč.) 

  recitační soutěž – místní kolo 

 

březen návštěva Národního divadla 2. stupeň – „Sluha dvou pánů“ 

recitační soutěž okr. kolo 

 

duben spaní ve škole „Noční plavba 

velikonoční dílny 

velikonoční prodej 

přednáška „Tonda obal“ 

  krajská soutěž v recitaci 

  spaní ve škole „Noční plavba“ 

  okrskové kolo Mc Donalds´ Cupu 

1. máj 

 

květen GO kurz Sycherák 

  soutěž ŠD „Vládce nebe“ 

  dopravní hřiště – 3. – 5. roč. 

  převrácený den 

 

červen  sportovní den  

  rozloučení s IX. tř. 

   

 

 

 

Kulturní  akce: 

 

listopad  1. st.  Hodina čertopisu    v ZŠ 

leden  3. – 5. roč. Soused Kašpar a soused Škrhola (SRPDŠ) Alfa Plzeň 

únor  4. – 9. roč.  Bezpečný pohyb po internetu   v ZŠ 

březen  2. st.  Sluha dvou pánů (SRPDŠ)   ND Praha 

 

 

Besedy: 

 

9. 4.   1. – 9. roč. Tonda obal     v ZŠ 

 

Exkurze: 

 

17. 10. Exkurze SŠ Stříbro       9. roč. 

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

11. 12.  Úřad práce Tachov       9. roč. 
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8.2 Účast žáků školy v soutěžích 

 

Název soutěže ročník kolo 

Šachy 2. – 7. okresní, krajské, republikové 

Matematický klokan 2. – 9. republikové 

Matematická Pytharogiáda 6. ,7., 8. místní 

Recitační soutěž 1. – 8. místní 

Recitační soutěž 1. – 8. Okresní (Květová 1. místo) 

Recitační soutěž  Krajská (Květová postup) 

Recitační soutěž  národní kolo (Květová) 

Výtvarné soutěže 1. – 9. vyhlašované 

   

   

 

8.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 
Název soutěže ročník kolo 

Minifotbal 8. – 9. okresní 

Mikulášská laťka 6. -9. místní 

Mikulášský skok 1. – 5. místní 

Atletické všestrannost  I. st. 1. – 5. okresní (8 medailí) 

Atletický trojboj 1. – 5. okresní  

Halová kopaná 8. – 9. okresní  

Halová kopaná 6. – 7. okresní (4. m.) 

Vybíjená – otevřená 4. – 5. okresní, 4. m. 

Floorbal 8. a 9. okresní 

Floorbal 3. – 5.  okresní 6. m. 

McDonalds Cup 1. – 5. okrsek  2. místo – 4.- 5. roč.  

             2. m. – 1. – 3. roč. 

McDonalds Cup 1.- 3.   okres 7. m. 

McDonalds Cup 4.- 5.   okres 4. m. 

Coca-Cola 6. – 9.  okres 

Přehazovaná 3. – 5.  okres, 2. místo 

 

 

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 

 Taneční kroužek     pí Stuchlíková Irena 

 Jazykolam    pí Pintová Vladimíra 

 Mladý ochránce    p. Pinta Václav 

 Šachy   p. Jakl Aleš 

 Dramatický kroužek    pí Květová Jana 

 Lehká atletika   pí Šperlová Petra 

 Minifitko   pí Veřtatová Aneta 
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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. Martinec Ota 

                          4.           Lavičková Tereza 

 5. Rajtmajerová Michaela 

6. Matěj Ježek  

7. Bára Květová - místostarostka 

8. Vlček Marcel - starosta 

9. Vokurková Pavla, od ledna Andrle Jakub 

 

Schůzky byly vždy poslední pátek v měsíci. Děti si po třídách připravovaly akci nebo soutěž pro 

ostatní (např. hymna, fotografická soutěž, výroba draka, kvíz,…) a jídlo, které mají oblíbené. 

Pravda však je, že se do soutěží zapojovalo velmi málo dětí, a tak nebylo ani vyhlášení vítězů. Děti 

občas přicházely i s nápady nebo připomínkami a problémy. Snažili jsme se vše vyřešit společnými 

silami. 

 

 

   

9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Škola se v minulém roce zapojila: 

- EU peníze školám (šablony), kde jsme získali 785.736,-. Projekt byl ukončen 31. 12. 2013. 

 

Etwinning 

Realizovali jsme etwinnigový projekt Ostrovy objevů určený pro děti navštěvující školní družinu a 

1. st. školy.: 

Realizovali jsme velkou celoroční cestu po "ostrovech" (např. Tančící, Sopečný, Ledový, Ostrov 

pirátů aj.), na kterých jse zkoumali, bádali, experimentovali, tvořili a poznávali jejich specifické 

zvláštnosti a skrytá bohatství. 

Naše aktivity směřovaly k 

 přirozenému rozvoji zvídavosti dětí, jejich touhy po objevování nového a objasňování 

neznámého 

 učení dětí jasně formulovat problémy, diskutovat o vzniklých situacích, navrhovat řešení a 

ověřovat je v praxi 

 rozvoji intelektuálních schopností dětí prostřednictvím jednoduchých pokusů, upevňování 

smyslu pro spolupráci 

 probouzení zájmu dětí o vědu a rozvíj osobnosti každého žáka 

Zároveň při předávání průběžných výsledků mezi partnerskými školami se žáci zdokonalovali ve 

smysluplném využívání technologií a zlepšila se jejich počítačová gramotnost. 
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Naším partnerem jsou děti ze ZŠ Medňanská, Ilava (Slovensko). Vznikla celá řada videí, fotografií, 

článku na školním webu, společné nápadníky činností. Setkávali jsme se prostřednictvím internetu i 

balíčků a dopisů zasílaných poštou.  

V duchu projektu proběhlo i tradiční spaní ve škole a celoroční soutěž ve škole. 

 

 

10. Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů  

 
 

Získali jsme sponzorský dar ve výši 50.000,- Kč, za který jsme pořídili síťky do oken proti hmyzu a 

nábytek do 2 tříd na 1. stupni a sponzorský dar od Strážské obchodní společnosti ve výši 17.000,- 

Kč na mikrofony s náhlavní sadou. 

 

 

 

11. Spolupráce s odborovou organizací 

  
 

Na škole skončila odbor. organizace pro nedostatek členů. 

 

 

 

 

12. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
   

 Kontroly provedené jinými zařízeními: 

 

2 kontroly Městysem  Stráž – pí Svobodová, Ježková 

 

 

 

 

 

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

 
Ve školním roce 2013/2014 nebyla požadována ani poskytována žádná informace, na kterou se 

vztahuje platnost zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zsilava.edupage.org/
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14. Analýza školního roku 
  

Školní rok 2013/2014 byl zahájen 1. září před budovou školy za přítomnosti starosty 

Městyse Stráž pana Karla Fišpery, starostky obce Staré Sedlo paní Jany Svobodové, předsedkyně 

SRPDŠ Jitky Ježkové, pedagogického sboru, rodičů a žáků naší školy.  

V červnu ve  školním roce 2012-13 odešlo 11 deváťáků a v září do I. třídy nastoupilo 21 

prvňáčků. Stav ve škole byl na konci roku 112 žáků. Na naší škole bylo 7 tříd a ze 112 dětí bylo 

10 integrovaných s asistentkou pedagoga. V I. třídě učila Hana Navrátilová (asistentka Pavlína 

Nováková pro Josefa Petráška a Opavu), ve II. třídě (2. a 3. ročníku) učila Hedvika Královcová, 

která měla 2 asistentky - Vladimíru Pintovou pro Jakuba Marečka a Věru Petráškovou a Šárku 

Šujanovou pro Otu a Davida Martince. Ve III. třídě (ve 4. a 5. ročníku) učila Lenka Bártíková 

s AP Anetou Veřtatovou pro Davida Hrabačku. V VI. třídě byl třídním učitelem Vladimír 

Klečatský s AP Kateřinou Šulanovou pro Jiřího Šlehofera a Vítka Gregora. VII. třída měla Pavlu 

Novákovou, VIII. třída Petra Bártíka a IX. Ludmilu Sinkulovou s AP Inou Stuchlíkovou pro 

Adélu Vojtechovou.  Škola tedy měla  6 asistentek pedagogů.  Kromě integrovaných dětí ve 

škole bylo ještě 9 žáků s individuálním vzdělávacím plánem. Ve škole pracovalo 10 učitelů - 

Bártík, Bártíková, Navrátilová,  Klečatský, Královcová  Nováková, Sinkulová, Pachlová, 

Pilařová (ZŘŠ), Vaňousová (ŘŠ), 6 asistentek pedagoga – Nováková Pavlína, Pintová, Šulanová, 

Veřtatová, Stuchlíková, Šujanová, 2 vychovatelky ŠD – Pachlová a Šujanová 3 uklízečky - 

Gaberová,  Chavíková a Moosová (na ½ úvazku), 1 školník - Novák a 3 kuchařky - vedoucí ŠJ 

Kouklová, Moosová a  Bradová. Celkem ve škole pracovalo 22 zaměstnanců. 

 Život ve škole se začal s novými žáky, učiteli a asistentkami - sestavení rozvrhů, dozorů, 

přidělení předmětů a hurá do práce a mimoškolních aktivit. Kromě žáků přibyli nově paní  

učitelka Hedvika Královcová a Vladimír Klečatský a asistentky Šulanová Kateřina a Aneta 

Veřtatová. Zpočátku školního roku jsme řešili paní vychovatelku pro druhé oddělení školní 

družiny a její vybavení a pokyny rodičům prvňáčků. Protože někteří pedagogové k sobě dostali 

nové asistentky pedagogů, i oni si museli na sebe zvykat a domluvit se na společných pravidlech 

při výuce. Jsem ráda, že i v těchto případech umíme spolupracovat. Rozjeli jsme nový školní rok, 

různé akce pro děti, kroužky, volitelné předměty i projektové dny. V tomto roce se podařilo 

zorganizovat celoroční soutěž „O poklad korzára Heřmana“, Andělské spaní, projekt „Noční 

plavba“, velikonoční dílny a nově GO kurz v rekreačním středisku městyse na Sycheráku. 

5. května vyrazila celá škola včetně kuchařek a správních zaměstnanců pěšky na 3 dny na 

Sycherák. Rekreační středisko a pobyt zdarma nám nabídla Strážská obchodní společnost – pí 

Ježková. Nejdříve jsme se na to tvářili rozpačitě, ale potom se začali učitelé připravovat, 

rozdělovat úkoly a rozvíjet to jako celoškolní projekt včetně kuchařek a správních. Oslovila jsem 

ostatní obce o finanční příspěvek a zadařilo se. Získali jsme celkem 10.000,- Kč (OÚ Staré Sedlo 

5.000,-, Třemešné 3.000,- a Bor 2.000,-), takže na každého z nás to vyšlo na 100 Kč na 3 dny. 

Vedoucí pan Bártík a Pavlína Nováková s pedagogickým sborem připravili řadu aktivit pro děti, 

kuchařky dobré jídlo a správní zajišťovali provoz a pomoc při mytí nádobí. Myslím si, že to 

fungovalo a můžeme se pochválit. 

 Dále jsme se zapojili do programu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského 

kraje 2013“, který byl vyhlášen na podporu žáků základních škol o vzdělávání v technických 

oborech. Na základě toho dojíždělo našich 8 deváťáků – Andrle Jakub, Dvořák Michal, 

Kochtová Michaela, Komárek Patrik, Ludvíková Eliška, Vokurková Pavla, Náprava Tomáš a 

Turek Roman do borského učiliště od října 2013 do března 2014, kde se chlapci učili různé práce 

s kovem a plechem a dívky práci v kuchyni. Program se líbil a na konci programu byli pozváni i 

rodiče dětí na posezení a zhodnocení projektu, ale protože naše škola v tomto termínu byla 

v Národním divadle v Praze, nemohl se závěrečného posezení nikdo zúčastnit. Nově začaly na 

borské střední škole projekt PK Motivace k technickému vzdělávání žáků ZŠ - kroužky 

s technickým zaměřením pro děti z jiných ročníků než 9. I zde jsme se zapojili a jezdili jsme od 

4. 2. na 4 kroužky – modelářský, elektrotechnický kovokroužek a kroužek technické zručnosti. 
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Co se daří už méně, díky malému počtu dětí, je účast na předmětových soutěžích. Pro malý počet 

dětí na 2. stupni jsme se nemohli zúčastnit ani některých sportovních soutěží (např. Poháry 

rozhlasu a atletický 4boj).  

1. i 2. stupeň byl v divadle. 3. – 5. ročník byl v divadle Alfa v Plzni na představení „Soused 

Kašpar a soused Škrhola“ – zde byla zaplacená cesta z pokladny SRPDŠ a 2. stupeň byl v březnu 

v Národním divadle v Praze na představení  „Sluha dvou pánů“. Zde SRPDŠ platilo lístek ve 

výši 350,- Kč. 

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

nevhodného chování vůči dospělým, kouření, krádeže, podezření na záškoláctví a záškoláctví, 

nepřipravenosti na hodiny. Bylo jich 28. Oproti minulému školnímu roku jsme řešili o 13 

případů více. Vše bylo probráno s rodiči a jejich dětmi. Pořád je tu ale 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. Úspěchy jsou samozřejmě střídavé. V tomto roce jsme 

řešili záškoláctví s OSPODem, policií, KOTCEM a odborem školství v Tachově. Jednání nejsou 

právě milá, ale jedná se nám o dítě a o jeho výchovu a vzdělání. Dále jsme řešili vzdělávání žáka 

Františka Jiráska, který měl alergii na školu a rodiče žádali o individuální vzdělávání na základě 

různých vyšetření a zpráv od psychologů. Nakonec od pololetí byl odhlášen z naší školy. 

Problémy s nemocností, OČR a dalšími absencemi jsme řešili svépomocí, často 

vypomohly asistentky. Pouze v případě nemoci školníka byl přijatý na záskok pan Stanislav 

Sládek a poté pan Daniel Karel. Jsem ráda, že jsme vše zvládli a že se můžeme na zaměstnance a 

obyvatele Stráže v případě nouze spolehnout. Během roku jsem měla několik pohovorů se 

zaměstnanci ohledně úklidu, ochoty, chování k dětem a způsobu výuky. Vše bylo řešeno 

pohovorem se zápisem, ve dvou případech odebráním a ponížením osobního ohodnocení.  

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 Burzy škol 

v Tachově, besedy se zástupci různých středních škol). 

  Po celý školní rok  pedagogický sbor učil podle ŠVP „ Škola – naše loďka pro plavbu oceánem 

života“, který má jako součást vzdělávání ŠVP – ZV pro děti s LMP (lehké mozkové postižení). 

   Tak jako 8 let zpět byl i v tomto školním roce 26. 10. 2013 „Den otevřených dveří“ pro 

rodiče, aby si mohli prohlédnout školu a zúčastnit se výuky. Přišlo se podívat 74 lidí z 59 rodin 

(máme 94 rodin), 26 hostů a bývalých žáků. 

Během školního roku jsme měli 6 projektů – Den jazyků, celoroční projekt „O poklad 

korzára Heřmana“, andělské spaní, „Noční plavba“, velikonoční dílny, GO kurz. Za rok 2013-

2014 jsme nakoupili  2 notebooky, 1 iPad, nábytek do dvou tříd na 1. stupni a síťky proti hmyzu 

do oken ze sponzorského daru Casino Rozvadov. 

Měli jsme 10 lekcí plavání pro 3. – 5. ročník v Tachově. 

V průběhu školního roku proběhly testy SCIO - MAPA školy. 

 Žáci se zúčastňovali různých soutěží. Nejlépe dopadla v recitační soutěži Bára Květová, 

která postoupila až do národního kola, Bára a Michal Novákovi, kteří se zúčastnili soutěže 

v šachu na mistrovství Čech, Radek a Markéta Andrlovi, kteří jezdili po atletických soutěžích a 

získali mnoho medailí a    Jan Brejcha, který nás reprezentoval až v národním kole ve fotbalu.  

Všechny tyto děti byly oceněny panem starostou na závěr školního roku. Ve sportovních 

soutěžích jsme neměli tak velké  úspěchy (viz tabulka). Trpíme teď hlavně na 2. stupni, kde je 

málo dětí. Naším největším úkolem je děti naučit cílevědomosti a sebekritice,  jsou pohodlné, 

spokojené samy se sebou, stačí jim to, co je ve škole a neumí se tak srovnat s jinými dětmi 

stejného věku.  

S učiteli jsme se snažili chodit na vzájemné hospitace a obohacovat svoji výuku. 

Sbírali jsme víčka od plastových lahví pro nemocné děti z jiných škol a prodávali věci 

z fondu SIDUS (výdělek 1.131,-) a Život dětem  (výdělek 975,-), vybrali jsme na onkologii 

v Praze 300,- Kč.  
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Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali v opravách interiéru (osvětlení ve Vv, 

žákovské knihovně a učebně Nj, položení lina žák. knihovna a učebna Nj, bílení 1. stupeň a VI. 

třída, vestavěná skříň v VI. třídě, nově vyzděná příčka v hlavní budově v 1. patře. 

Pomáhali jsme při úklidu obce. 

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

a spolupráce. Jiné je to ovšem při třídních schůzkách, kdy je návštěvnost na 1. stupni vysoká, 

ale na 2. stupni je to už slabé. Přestali jsme dělat i plenární schůze, kde byla malá účast. Chápu 

zaměstnané rodiče i směnný provoz, ale považuji výchovu dítěte za přednostní a mrzí mě, že 

třídní učitelé si schůzky připraví, ale jejich práce je zbytečná. Pravda však je, že o většině, co se 

děje ve škole, se rodiče dozví z našich internetových stránek. 

Přestože školní rok byl náročný, uskutečnili jsme mnoho akcí pro děti i veřejnost. O všech 

akcích se můžete dozvědět z naší Ročenky za rok 2013/2014, 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 2013 

- Ročenka školy 2013 - 2014 

 

 

 

 

 

 

Ve Stráži 16. 9. 2014      Vytvořila: Alena Vaňousová, ŘŠ 


