
Základní škola Pačejov,okres Klatovy, příspěvková organizace
Pačejov 51,   34101 Horažďovice,  IČO: 70992347,  info@zspacejov.cz ,  tel.:376 595 254

-------------------------------------------------------------------------------------

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09

a) základní údaje:

Název:  Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Pačejov
ZŠ má 3 součásti – Základní školu, školní družinu a školní jídelnu
Školská rada zvolena na podzim 2008, má 6 členů, předsedkyní je ing. Jana Cihlářová                                          
Spádový obvod je zřizovatelem stanoven, jsou vyhotoveny smlouvy se starosty okolních obcí 
(Kovčín, Kvášňovice, Myslív, Nehodív, Olšany).
Charakteristika školy: Jsme vesnickou školou, plně organizovanou, s velkým spádovým 
obvodem. Školu navštěvuje 1 žákyně ukrajinské národnosti, žádný žák rómské národnosti.

b) přehled oborů:
Vyučovali jsme podle našeho ŠVP v 1.,2.,6. a7. ročníku, v dalších ročnících podle osnov 
Základní škola.
Hlavní činnost:        Poskytuje a zajišťuje vzdělávání žáků a zajišťuje závodní stravování 
zaměstnanců školy
Doplňková činnost: Poskytujeme stravování cizím strávníkům (důchodcům), zajišťujeme 
kurzy pro veřejnost  /počítače, anglický jazyk/, zprostředkujeme maloobchodní prodej /sešity, 
pomůcky na VV/

c) personální zabezpečení

Učitelé: Na škole působilo celkem 10 učitelů (7 žen), věkový průměr 45 roků, všichni 
s vysokoškolským   pedagogickým vzděláním. Ředitel školy jako statutární zástupce 
nejmenoval svého zástupce, v době nepřítomnosti ŘŠ je pověřen některý z kolegů Statut 
vedoucího pracovníka na 1.stupni řízení má také vedoucí školní jídelny pí Zemanová. Ke 
konci školního roku byl s paní učitelkou Vopaleckou ukončen pracovní poměr pro 
nadbytečnost, neboť od nového školního roku dojde ke spojení dalších 2 ročníků v jednu třídu 
– důvod: Nedostatek žáků!
Vychovatelka školní družiny na 0,89 úvazku má požadované vzdělání, pracovala na 0,4 
úvazku jako vedoucí ŠJ.
Školník, uklízečka na 5 h, 2 kuchařky s úvazky 0,9. V zimním období ještě topič na poloviční 
úvazek ve škole.  
Aprobovanost – na 1.stupni 100%, na 2.st. 45%, neboť  aprobačním složením nemůžeme 
pokrýt všechny  vyučované předměty /nemáme aprobace na Aj,Nj,Př, Z, Tv,Hv, Vv, Rv, 
počítače/. Paní učitelka Monika Beranová ukončila 2.rok studia Aj na PF v Plzni.

d) údaje o přijímacím řízení

U zápisu bylo 12 žáků,  čtyřem byl povolen odklad školní docházky.



Přijímací řízení:
Vycházející žáci si mohli podat až 3 přihlášky na střední školy a z  18 žáků 9. ročníku a 1žáka 
z 8.ročníku bylo  15 přijato na SŠ  /z nich 1 na G / (bez přijímacích pohovorů),  4 přijati na 
SOU (truhlář, servírka, obkladač a obráběč kovů).

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Školní rok 2008/09 zahájilo v pondělí 1.9.2008 128 žáků  a ukončilo v úterý 30.6.2009 také 
128 žáků (3 žáci  změnili školu (Černý, Fenclová, Fencl, naopak se do školy 3 přihlásili: 
Bochníčková, Jílková, Jílek).  Do stavu nepočítáme  1 žákyni, která navštěvuje školu 
v zahraničí (§ 38). Na škole bylo 8 tříd pro 9 ročníků (spojen 4. a 5.ročník v jednu třídu 10+14 
žáků). Škole byla na tento školní rok udělena výjimka z počtu žáků (podle výkazu 
k 30.9.2008 chybělo  8 žáků, resp. 7,75).
OBCE podle dětí: (Pačejov – 65, Olšany – 18, Kvášň. – 10, Myslív – 19, Kovčín – 6, Nehodív 
– 5, Nepomuk – 2, Štáhlavy 1, Klatovy – 1, Praha - 1). Stav k 30.6.2009.
Žáci: S vyznamenáním ukončilo školní rok 57 žáků, 69 prospělo, 2 neprospěli.
Druhým stupněm z chování byli na konci šk.roku hodnoceni 4 žáci, v pololetí nikdo.                                                                 
Zameškané hodiny za I.pololetí – 3.708 hodin, za II.pololetí 5.920 hodin, celkem  9.628 
hodin,  průměr 75,2h/ž, loni byl průměr 81,5 h/ž, předloni 134 h/ž!                                                                          
Neomluvené hodiny byly zaznamenány u čtyřech žáků v celkovém počtu 14 hodin. 
Děti s vývojovými poruchami učení byly integrovány do běžných tříd, byly zpracovány 
individuální plány  pro všech 6 žáků (na 1.st.4, na 2.st.2) bylo s nimi individuelně pracováno  
a k jejich problémům přihlíženo. Očekáváme však větší spolupráci ze strany rodičů v příštím 
období.
Škola nabídla:  
Volitelné předměty – Domácnost (vaření, péče), Informatika (počítače), Seminář ze 
společenskovědních předmětů., Cizí jazyk (německý jazyk)
Nepovinné předměty: Náboženství jako nepovinný předmět vyučovala sestra Iva Kovářová 
z Horažďovic a   výuky se zúčastnilo 10 žáků z 1.-5.roč. (byly vytvořeny 2 skupiny, placena 
však jedna hodina týdně)                                                                     
Mimoškolní aktivity: Žáci zapojeni do práce v zájmových kroužcích – Aj, počítače, výtvarný 
kroužek, pěvecký, kytarový, sportovní,  příprava na soutěže, dyslektický kroužek, 
kineziologie.  Zapojeni jsou  převážně žáci 1.st. Činnost je vázána na jízdní řád, odjezdy 
autobusů a  probíhala nejčastěji od 7 hodin a pak ve středu odpoledne. Konzultace 
k přijímacím pohovorům byla nabídnuta žákům 9.ročníku. Odezva žádná, zájem nulový. A 
proč asi? Kromě zájmové činnosti ve škole jsou děti zapojeny do mimoškolních aktivit, které 
organizuje SOKOL,(cvičení s dětmi a taneční kroužek v rámci ASPV, od jara příprava 
fotbalových minižáků na soutěž) , SDH – mladí hasiči, JUNÁK.
Ve školní družině zapsáno 30 žáků, odpolední dobu využívalo 16 /ti platili/, ostatní „jen přes 
oběd“ do 12,45.
Vybírali jsme 40,-Kč/měsíc – příspěvek za zpoplatněnou mimoškolní službu.

f) údaje o prevenci patologických jevů

Problémy, které jsme během roku v této oblasti řešili:   Sledovali jsme školní docházku a tím 
předcházeli záškoláctví, pečlivě monitorovali chování v třídních kolektivech a možná 
zabránili šikaně, byli v kontaktu s Policií ČR a odborem sociálních věcí a snažili se tím 
předejít kriminalitě. Víme o kouření našich žáků i v blízkém okolí školy – informujeme 
rodiče, hovoříme se žáky – více škola udělat nemůže. Drogy jsme letos neřešili i když víme i 
o této problematice své. Další oblasti sociálně patologických jevů (domácí násilí, závislost na 
hrách,…) jsme nezaznamenali a neřešili.Škola byla v kontaktu s rodiči.



Nepříjemnou záležitostí  byla stížnost rodičů na chování učitelky vůči dětem- projednáno, 
analyzováno a tato kauza vyřešena.

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

DVPP: Další vzdělávání pedagogických pracovníků se dělí:
a) na dobrovolné – to slouží ke zvýšení kvalifikace (všichni učitelé však mají požadovanou
kvalifikaci)
b) na povinné – to musí učitelé absolvovat k obnovení, upevnění a doplnění kvalifikace a to 
realizujeme:
    l) účastí na akcích organizovaných PC, NIDV, apod.        
    2) společnými akcemi ve škole
    3) samostudiem
V uplynulém školním  roce bylo DVPP zaměřeno:                                                                  
1. Upřesnění a doplnění školního vzdělávacího programu - ŠKOLA PRO ŽIVOT – celkem 5 
akcí.                                                                                                                                          
2. a) kurzy k jednotlivým předmětům   
    Jednodenních či minimálně 4 hodinových akcí organizovaných Pedagogickým centrem či 
Národním  institutem dalšího vzdělávání v Plzni absolvovali učitelé celkem 13.
Ostatní akce v počtu  19 odpoledních přednášek připadly na pracovní řád, bezpečnost práce, 
zákoník práce, školení preventistů,  zdravotníků, učitelů dopravní výchovy i některých 
předmětů.
b) kurzy ucelených částí  – studium anglického jazyka
Studium na PF (M.Beranová), na jazykové škole (Tyrpeklová,), od PC Plzeň (Hlůžková), 
soukromě (Hromádková, Zajícová, Cihlář). 

h) aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Kultura:
Učitelé s žáky během roku navštívili divadelní představení v našem kulturním domě, 
v Horažďovicích, divadlo v Těchonicích, divadlo Alfa v Plzni. Děti přispěly  ve sbírkách 
např. postiženým dětem (KONĚ), na vybavení zdravotnických  zařízení přístroji (sbírka 
SIDUS) apod.
Společně jsme zhlédli ukázku výcviku dravců, absolvovali podzimní i jarní zájezdy na 
Šumavu, pouštěli draky, zrealizovali vánoční jarmark – žáci s učiteli připravili a vyrobili 
předměty s vánoční tématikou a pak je předvedli a ukázali veřejnosti a na závěr  nabídli 
k prodeji. Dle ohlasu se akce líbila. Žáci 4.třídy nacvičili divadelní představení Teta Agáta a 
žákům i veřejnosti v KD předvedli své herecké dovednosti. Obohacením byl pro pozorné 
posluchače pořad „Barokní hudba“ – koncert s ukázkou hry na varhany přímo v kostele i 
beseda s dětskou spisovatelkou M. Drijverovou .Putovali jsme s cestovateli (p.Mykiska, p. 
Šesták )po Himalájích, respektive na kole přes USA. Žáci v hodinách anglického jazyka 
hovořili s rodilým Američanem.
V naukových soutěžích naši žáci dobře reprezentovali školu, obec, rodiče i sami sebe. 
.Nejlepší byla a krajského kola v recitaci se úspěšně zúčastnila Šárka Bělochová. Řadu 
dobrých umístění získali žáci v matematických soutěžích /Denisa Hošková-Pythagoriáda/, 
výtvarných soutěžích v rámci obvodních i okresních kol. Oceněni byli i žáci za soutěž Zdravé 
zuby. Radost jsme měli z vystoupení obou družstev na akci „Malý záchranář“. Výsledky jsou 
zveřejňovány na stránkách školy (www.zspacejov.cz).
Svými výkresy žáci 1.stupně prezentovali názor  na vzhled  nové školní jídelny, barvu fasády, 
na čtvrtkách pak zobrazili své představy o dětském hřišti.
Škola každoročně zadává testy, aby ověřila standardním způsobem vědomosti, znalosti a 
dovednosti zejména vycházejících žáků a porovnala úroveň vzdělání na škole  s výsledky 



v republikovém měřítku. V letošním roce nás mile překvapily výsledky a celková úspěšnost 
žáků 6.ročníku (umístění hned za víceletými gymnázii), nad  republikovým průměrem byli 
žáci 7. i 9.ročníku. Výsledky svědčí o dobré práci pedagogického sboru. Domníváme se, že 
žáci odchází ze školy dobře připraveni jak po stránce vědomostní tak i co se týká 
společenského přehledu a jsou pro život seznámeni s nástrahami všech nežádoucích a dnes 
hodně rozšířených negativních vlivů skupin i kolektivů .

Úspěchy ve sportu k naší škole patří. Zúčastnili jsme se opět soutěže v atletickém  čtyřboji a 
dokázali si, že sport lze dělat i v našich podmínkách. 
Radost z úspěchu  zažili  žáci  ve vybíjené, přehazované a ve volejbale. Škoda jen, že zájem 
za strany dětí je čím dál menší a výběr užší.

Dále žáci 4. a 5. ročníku  absolvovali výcvik na dopravním hřišti v Horažďovicích. Proběhly 
exkurze do ZOO a Dinoparku v Plzni, planetária, žáci 8.a 9.r. navštívili výstavu řemesel 
v Českých Budějovicích, navštívili okresní, i krajské  město, zhlédli některé  provozy v 
regionu a všechny třídy absolvovaly 1 až 2 denní  třídní výlety. Plavecké výuky se zúčastnilo 
45 žáků 2.-4.ročníku v období únor až duben.  Nebyl organizován lyžařský kurz.                

Samostatnou kapitolou bylo dokončení  celkové rekonstrukce budovy školní kuchyně a 
jídelny. Dne 10.3.2008 byla budova fary předána stavební firmě a o prázdninách 2009 byla 
stavba kompletně dokončena včetně učeben v patře, sociálního zařízení, fasády ,  terénních 
úprav. Budova byla slavnostně předána 21.9.2009.

Během prázdnin se opět prováděly opravy a údržba prostor, které vedou  ke zlepšení prostředí 
ve škole: Byly zrenovovány lavice do l třídy, natřeny židličky, položeno linoleum v učebně 
počítačů, vyměněny desky lavic, opraven rozvodný tunel. Na chodbě v mezipatře máme 
položenu novou dlažbu, opravili jsme poškozená okna tmelem, silikonem i barvou nejen na 
1.stupni v přístavbě, tak i v přízemí staré části budovy, kde byla provedena  rovněž oprava  
omítky nad soklem a kolem oken.Byly opraveny žaluzie, vyčištěny okapy. Na konci prázdnin 
jsme stěhovali 1.třídu a školní družinu do nových prostor nad školní jídelnu, v neposlední 
řadě jsme přestěhovali 
(až na ponky se svěráky) vybavení školní dílny z čp. 73 zatím do bývalé školní družiny.

i) inspekční činnost

ČŠI provedla během prázdnin kontrolu našeho školního vzdělávacího programu a závěr zní: 
ŠVP je částečně v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, neboť nemá některé oblasti 
v kapitolách a celcích, kde by měly býti. Plán bude doplněn, jinak uspořádán, aby odpovídal 
všem náležitostem RVP.

j) základní údaje o hospodaření

Výsledky hospodaření za rok 2008:
Výsledky hospodaření byly předány  zřizovateli na počátku kalendářního roku. Nyní jen stručně:
Škola dostala od „Kraje“ dotace na vzdělávání celkem 5 948 000,- Kč. Všechny poskytnuté prostředky. byly 
použity. Nic se nevracelo.
Výdaje:   Mzdové prostředky (na platy)               4 268 418,-
                odvody na pojistném                              1 591 152,-



                dohody                                                        25 000,-     
                DVPP                                                            5 765-  
                jízdné                                                             8 439,-
                materiál (učeb.,UP,OOPP)                          49 378,-     

Prostředky OBCE:
Příjmy: Provozní dotace            1.148 700,-                        Výdaje:    spotřeba materiálu       616 953,83
              Prodej služeb (obědy)      382 098,-                                         energie                         295 751,50  
                                                                                                                 opravy                        125 448,30 
              Fond odměn                          6 000,-                                         odpisy                             2 881,60
              úrok                                         170,39                                       služby                         312 238,44 
                                                                                                                 mzdové nákl.             184 593,50
              ------------------------------------------------                                    poplatky bance              7 736,-
                                                                                                                  cestovné                        2 488,-
              Celkem:                          1 536 968,39                                   ------------------------------------------------
                                                                                                                Celkem:                    1 548 091,17        
                                                                                                                                                                                                                         
Ztráta ve výši   11.122,78  Kč uhrazena z doplňkové činnosti a z rezervního fondu.

Doplňková činnost byla zisková částkou 5.845,56 Kč. Zisk byl z vaření pro cizí strávníky  4.885,56
a z organizování kurzů pro veřejnost –  Aj   960,-.Celý  použit na úhradu ztráty.                                                 
Z rezervního fondu použita konečná ztráta ve výši  5.277,22 Kč.

k) rozvojové a mezinárodní programy

Škola nemá mezinárodní spolupráci, není zapojena do mezinárodních ani rozvojových 
programů. Nenalezli jsme oblast, na níž bychom mohli čerpat prostředky z EU a tyto projekty 
ufinancovat z vlastních zdrojů. Nemáme, ani si neplatíme odborné poradce na čerpání 
prostředků různých fondů. 

l) zapojení školy do dalšího vzdělávání ní v rámci celoživotního učení
Škola je centrem vzdělávání nejen žáků, ale i dospělých 
Celoročně probíhal kurz anglického jazyka pro veřejnost a s jeho činností počítáme i pro   
příští období. V minulosti probíhaly i kurzy výpočetní techniky, bude-li zájem z řad 
dospělých, nebude mít škola problém s jejich realizací.   

m) údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů

Škola nerealizovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.

n) spolupráce s odborovou organizací

Odborová organizace při ZŠ během roku v tichosti zanikla, na čerpání prostředků z FKSP se 
jako kolektiv dohodneme, pracovně právní vztahy jsou řešeny v souladu se zákoníkem práce. 
Placené služby právníka jsem zatím nevyužil.

Výroční zpráva byla zpracována dle vyhlášky č.225/2009 Sb. ze dne 10.7. 2009, § 7.

V Pačejově  1.10.2009                                                                           Josef Hromádka, řed.školy




