
                                                                                                                                                                                                                                                                
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 2012/13 
 
Název:  Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace 
Zřizovatel: Obec Pačejov 
ZŠ má 3 součásti – Základní školu, školní družinu a školní jídelnu 
Hlavní činnost: Poskytuje a zajišťuje vzdělávání žáků a zajišťuje závodní stravování 
zaměstnanců školy 
Doplňková činnost: Poskytujeme stravování cizím strávníkům (důchodcům), zajišťujeme 
kurzy pro veřejnost /anglický jazyk/, zprostředkujeme maloobchodní prodej /sešity, pomůcky 
na VV/ 
Školská rada -  zvolena na podzim 2011, 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) 
 
Školní rok 2012/13 zahájilo v pondělí 1.9.2012 117 žáků  a ukončilo v pátek  28.6.2013  
112 žáků /Během roku odešli: Milan Šafránek (2.r.) Přelouč, Marie Pýchová (3.roč.) 
Chomutov, Vlad. Šléze (2.roč.) Klatovy, Matyáš Havlík (2.roč.), Milada Havlíková (4.roč.) 
Mileč. Žákyní školy již také není A.K. Kotalová – Dolní Břežany- „dálkařka“.  Škola má 7 
tříd pro 9 ročníků: spojen 2. a 3. ročník (13 +14 žáků, 4. a 5.ročník (10 + 10 žáků).  Škola na  
tento rok žádala o výjimku z počtu žáků, neboť počty  neodpovídají zákonu (průměr 17ž/tř.). 
Děti  podle obcí k 31.12. 2012: (Pačejov – 61, Olšany – 13, Kvášň. – 6, Myslív – 21, Kovčín 
– 6, Nehodív – 6, Nepomuk – 1,  Maňovice – 1).  
 
Žáci: S vyznamenáním ukončilo školní rok 71 žáků, 41 prospělo. 
Chování bylo na konci šk.roku hodnoceno i přes dílčí problémy u všech žáků jako velmi 
dobré (jedničkou).  
Zameškané hodiny za 1.pololetí – 3060 hodin, za 2.pololetí 5228 hodin, celkem  8.288 hodin, 
průměr 74 h/ž. (loni průměr 64 h/ž, předloni byl průměr 83 h/žáka).                                                                                                                                          
Neomluvené hodiny letos nebyly zaznamenány.  
Žáci s vývojovými poruchami učení byli integrováni do běžných tříd, byly zpracovány 
individuální plány  pro všech 8  žáků (na 1.st.4, na 2.st.4), bylo s nimi individuálně pracováno  
a k jejich problémům přihlíženo.  
 
 
Učitelé: Na škole působilo celkem 10 učitelů (6 žen) , věkový průměr 49 roků, kromě  paní   
Bc.Markéty Votípkové ( ta dálkově studovala magisterské studium na PF) všichni ostatní 
s magisterským  pedagogickým vzděláním. Dnem 18.4. pí Votípková odchází na MD a 22.4. 
nastupuje na závěr školního roku Mgr. Lukáš Hulec z Kramolína. 
Vychovatelka školní družiny na 0,8 úvazku má požadované vzdělání, pracovala na 0,375 
úvazku jako vedoucí ŠJ. Zažádali jsme o prodloužení funkce  asistenta pedagoga, bylo nám 
povoleno a jeho pomoci využívali žáci s postižením. Na úvazek 0,625 v této funkci pracovala 
paní Vladimíra Hadrabová z Malého Boru. 



Školník, uklízečka na 5 h, 2 kuchařky s úvazky 0,9. V zimním období ještě topič v základní 
škole na poloviční úvazek. 
 
Aprobovanost – na 1.stupni  90% /angličtina učena neaprobovaně (pí uč.Tyrpeklová má 
st.závěrečnou zk.z Aj – to však nepostačí), dále učila TV neaprobovaná pí Votípková/. Na 
2.st. je 58,2% vyučovacích hodin učeno „aprobovaně“.  Nemůžeme pokrýt všechny  
vyučované předměty /nemáme aprobace na Nj, Př,Tv, Hv, Vv, počítače/.  
 
DVPP: Další vzdělávání pedagogických pracovníků se dělí: 

a) na dobrovolné – to slouží ke zvýšení kvalifikace (všichni učitelé mají požadovanou 
kvalifikaci).  
Bc. Votípková – studuje mag.studium na PF v Plzni  /počítače-biologie/  

       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 – např. porady, školení, prezentace výukových programů  
   3) samostudiem (časopisy, odborná literatura …) 
V uplynulém školním  roce bylo DVPP zaměřeno:                                                                   

Na kurzy, přednášky, semináře  k jednotlivým předmětům, právním a bezpečnostním ot.: 
 10 pedag.prac. navštívilo celkem 16 polodenních a celodenních akcí, převážně v Plzni 
(KCVJŠ). Paní uč. Tyrpeklová absolvovala přípravný kurz  na SJZ překladatelskou.  
 
Patologické jevy: 
S těmito jevy se v pedagogické praxi i v běžném životě setkáváme a snažíme se je již 
v zárodku řešit ve spolupráci s rodiči, odborem sociálních věcí či policií ČR 
Škola nabídla:   
Volitelné předměty – Informatika (počítače 8,9), seminář o zdraví (8.),  cizí jazyk (německý 
jazyk 8.,9.), technické činnosti (7.). 
 
Nepovinné předměty:  Byla zavedena výuka anglického jazyka v 1.roč. a pokračovala ve 
2.roč. s 1 hodinovou týdenní dotací. Náboženství se již neučí. 
 
Přijímací řízení: 
Vycházející žáci si mohli podat letos opět jen 2 přihlášky na střední školy a všech 14 
vycházejících žáků 9. roč. bylo  přijato na SŠ. Do 6ti letého gymnázia v KT odešla Šárka 
Bělochová. 
 
U zápisu bylo 12 žáků, ve dvou  případech byl povolen odklad školní docházky.  
 
Mimoškolní aktivity : Žáci zapojeni do práce v zájmových kroužcích – pěveckém, 
sportovním, dyslektickém. Zapojeni jsou  převážně žáci 1.stupně. Konzultací k přijímacím 
pohovorům nikdo z žáků nevyužíval, příprava na soutěže byla řešena individuálně. Zájem o 
organizovanou činnost a práci s počítači také nebyl. Kromě zájmové činnosti ve škole jsou 
děti zapojeny do mimoškolních aktivit, které organizuje SOKOL(minižáci a ml. žáci fotbal), 
SDH – mladí hasiči, JUNÁK. Dále někteří, zejména ti nejmladší, chodili k paní Veitové na 
flétnu nebo varhany, jiní využili nabídky DDM v Horažďovicích a zapojili se do práce 
v zájmových kroužcích. 
Organizovaná byla i činnost kroužku volejbalu v Olšanech. 
 



Ve školní družině zapsáno 36 žáků, odpolední dobu do 15,00 využívalo cca 20 z nich, ostatní 
chodili ráno nebo jen  „přes oběd“ do 12,45. 
Vybírali jsme již  60,- respektive 30,-Kč/měsíc – příspěvek za zpoplatněnou mimoškolní 
službu. 
 
Kultura: 
Učitelé s žáky během roku navštívili divadelní představení v Horažďovicích, Plzni i Praze. 
Pro rodiče připravili vánoční Jarmark. 
Navštívili jsme HZS v Plzni a zhlédli ukázky souhry IZS, pořad Planeta Země v HD, navštívil 
nás Mikuláš a čerti, učitelé s žáky připravili vánoční besídky . 
Proběhl vánoční koncert v KD v Pačejově, na sále v Olšanech, kulturní vystoupení ke Dni 
matek.V KD  jsme zhlédli program „Jak válčili husité“, téměř všechny třídy navštívily ZOO 
v Plzni, IV.tř. planetárium v Českých Budějovicích, VII.tř. laboratorní praktika na PF v Plzni. 
Ve škole proběhly přednášky: Mimořádné události, etiketa do škol, i cirkusové představení. 
Děti opět přispěly  ve sbírkách např. postiženým dětem (CHRPA -KONĚ), na vybavení 
zdravotnických zařízení přístroji - SIDUS, Život dětem, Píšťalka apod. Finančně přispěli i 
rodiče.  Obdrželi jsme od pořádajících organizací děkovné dopisy. 
 
Naukové  soutěže: O největší   úspěch se postaraly Gabriela Bělochová v recitaci, když 
postoupila do krajského kola a Kristýna.Panušková, která vyhrála okresní kolo olympiády 
z ČJ a v kraji obsadila 5.místo . V okresních kolech uspěli další  naši žáci zejména: Eva 
Beranová,Kat. Vopalecká, Petr Vopalecký, Lukáš Běloch a další. Výsledky jsou zveřejňovány 
na stránkách školy (www.zspacejov.cz). Oceněni byli i žáci v literární části soutěže PO očima 
dětí a v soutěži Zdravé zuby. 
 
„Ovoce do škol“! – Po celý rok, průměrně jedenkrát za 2 týdny,  bylo zaváženo pro žáky 1.st. 
ovoce dotované státem i EU /jablko,pomeranč,kiwi, ředkvička, hruška, Hello, mandarinka, 
kubík apod./ Prodávali jsme  i mléčné výrobky dotované státem. Zájem byl různý, ne všichni 
žáci a v plném rozsahu využívali možnost nákupu zlevněných produktů.    
     
Škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní (třídíme odpad, sbíráme 
drobné elektrospotřebiče, monočlánky, hliník, vychováváme žáky v praxi k péči o životní 
prostředí). Provedli  jsme již čtvrtým rokem ke Dni Země ve spolupráci s obecními úřady 
úklid obcí (převážně sběr plastového odpadu). 
Pro vybrané žáky druhého stupně zajistil p.Cihlář ve spolupráci s lesním technikem ing. 
P.Bělochem návštěvu Šumavy (odměnu za sběr kaštanů a žaludů) !! 
 
Čerpání peněz z EU: 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zkr. OPVK) je na škole realizován 
od ledna 2011. Přidělenou částku 823 tisíc jsme z velké části vyčerpali do konce  roku 2012 a 
celý projekt ukončili v dubnu 2013.  
 
Škola každoročně zadává testy  SCIO, aby ověřila standardním způsobem vědomosti, znalosti 
a dovednosti  žáků a porovnala úroveň vzdělání na škole  s výsledky v republikovém měřítku. 
V letošním roce byly testy zadány v 6. a 7. ročníku /český jazyk, matematika, všeobecné 
předpoklady/. Na závěr školního roku proběhla celorepubliková zkouška plošného testování 
žáků 5. a 9.ročníku. Lépe /nadprůměrně/ dopadli žáci 9.ročníku, velmi slabé byly výsledky 
žáků 5.ročníku. 
 
 



Dodatek k ŠVP: 
Byl aktualizován RVP a změny bylo nutno zapracovat do ŠVP. Škola vyřešila změny 
dodatkem. O co šlo? 
Od 1.9.2013 se musí povinně učit 2. cizí jazyk – na škole se učil jako volitelný    
Doplnilo se učivo matematiky na 1.stupni o zlomky a desetinná čísla – v našem ŠVP to bylo!! 
Jednotlivé okruhy – fin. gramotnost, etická výchova, ochrana při mimořádných událostech, 
atd. byly rozpracovány do konkrétních předmětů a ročníků. 
 
Sportovní úspěchy v roce byly omezeny. St. žáci absolvovali atletický čtyřboj v Klatovech, 
ml žáci turnaj v kopané a ve vybíjené v Horažďovicích.                                   
Žáci 4. a 5. ročníku  absolvovali výcvik na dopravním hřišti v Horažďovicích. Dopravní 
výchova dostává stále více prostoru, je kladen větší důraz na znalosti z této problematiky. 
Budeme nuceni na tento trend reagovat a na úkor některých předmětů posílit DV. Lyžařský 
výcvik proběhl letos začátkem ledna opět v Nových Hutích pod vedením pí Hlůžkové a M. 
Beranové a zúčastnilo se jen 18 žáků 6. a 7.ročníku.Výuka plavání v tomto školním roce 
neprobíhala. 
Školní výlety realizovaly všechny třídy: Žáci navštívili Rožnov pod Radhoštěm, Třeboň, 
Konstantinovy Lázně i Šumavu.                      
Sponzoři: Cílem školy není oslovovat sponzory a žádat o příspěvky na vzdělávací proces či 
provoz školy. Přesto patří poděkování některým rodičům a přátelům školy. Např. p. Libor 
Smolík /písek do doskočiště/, p. Vlad.Smolík, pan Luboš Studnička /opravy dveří/, p. Jiří 
Studnička /poskytl hnůj na školní pozemek/, p. Milan Heřman /zhotovil zábradlí/. 
                                                                                                                                                          
Celoročně probíhal kurz anglického jazyka pro veřejnost, v průměru  chodilo 5-7 účastníků, 
zajišťovali jsme vaření pro cizí strávníky. 
 
Během prázdnin se v prostorách školy opět prováděly drobné opravy a běžná  údržba.  
Do budoucna budeme muset řešit otázku zateplení, v některých třídách teče voda jen 
minimálně (potrubí bude jistě zarostlé), to má vliv i na funkci splachovacího zařízení na WC.  
 
Výsledky hospodaření za rok 2012: 
Škola je financována ze dvou zdrojů: 

A- z krajského úřadu (respektive ministerstva školství, ze státu)… platy, odvody, ONIV 
      ( pomůcky, učebnice, DVPP, jízdné, stravné,..) 
B- od zřizovatele (obce Pačejov) …na provoz školy 
C-  z peněz EU /dotace z projektu Peníze školám 

Výsledky hospodaření byly předány  zřizovateli na počátku kalendářního roku. Nyní jen 
stručně: 
Ad A)  Škola dostala od „Kraje“  dotace na vzdělávání celkem 5 970 000,- Kč. (o 57 tisíc 
méně než v roce 2011). Všechny poskytnuté prostředky. byly použity. Nic se nevracelo. 
Výdaje: - na platy                        4.376 000,- 
              - odvody                         1.528 565,- 
              - ONIV                                57.435,- 
              - dohody                                8 000,-  
 
ad B)  Prostředky provozní: 
Příjmy : Provozní dotace od OBCE            1.175 900,-       
              Tržby (za obědy)                              471 657,- 
              Poplatek ŠD                                       14 700,- 
              Sponzoři                                               1 200,- 



              Za poškozené učebnice                        1 034,-  
              Úroky                                                      136,10                                                                                                      
           ----------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                             
              CELKEM:                                      1 664 627,10 
 
 Výdaje: nákup potravin                  464 335,-           
               energie                               487 778,-     
               opravy                                  39 233,-  
               služby ICT                           73 874,-         
               mzdové náklady                   33 492,-  
               práce nevýrobní povahy      87 772,-               
               spoje                                     24 668,- 
               čistící prostř.                         27 453,-    
               uhlí                                        20 103,- 
                revize nářadí a zařízení        18 039,- 
                . 
                . 
                . 
                pojištění Kooper.                     9 671,28 
                úrazy- spoluúčast                     5 000,- 
                odpis nedobytné pohledáv          759,-   
             ---------------------------------------------------- 
               CELKEM                            1.480.331,94         
                                                         
Zisk v roce 2012: 184.295,16 použit na pokrytí ztráty z minulých let, zbytek převeden do RF 
a FO. 
 
ad C)  Peníze z EU: 
V roce 2012 čerpáno 408 192,-Kč. Tyto prostředky použity na: 

- počítače /obnova celé sítě/           214.761,- 
- software                                          20.941,-                                                                                                                                                                                                                        
- dohody /za zhotovené DUMy/     172.490,- 

 
Doplňková činnost byla zisková částkou 1.677,99 Kč. Zisk byl z vaření pro cizí strávníky. 
Celkem prodáno 1636 obědů. Celý obnos  převeden do činnosti hlavní.                                              
 
Výroční zpráva byla zpracována dle vyhlášky č.15/2005 Sb. ze dne 27.12. 2004, § 7. 
 
 
 
 
V Pačejově 29.9.2013                                                                   Josef Hromádka, řed.školy 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


