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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 
 
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 opět volena 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 2011/12 zahájilo ve čtvrtek 1.9.2011 119 žáků  a ukončilo v pátek  29.6.2012  
119 žáků /Během roku přišli a vzápětí odešli jen sourozenci Červeňákovi – zbyly po nich jen 
dluhy. Za učebnice, obědy, fotografie/. Škola má 7 tříd pro 9 ročníků: spojen 1. a 2. ročník (13 
+14 žáků, 3. a 4.ročník (10 + 10 žáků).  Škola na  tento rok žádala o výjimku z počtu žáků  
neboť počty  jsou na „hraně“, nebyla však potřeba (průměr 17ž/tř.) 
OBCE podle dětí: (Pačejov – 62, Olšany – 13, Kvášň. – 6, Myslív – 22, Kovčín – 6, Nehodív 
– 6, Nepomuk – 1,  Maňovice – 1, Plánice – 1, Velký Bor – 1). Stav k 28. 9.2011. 
Žáci: S vyznamenáním ukončilo školní rok 71 žáků, 48 prospělo. 
Chování bylo na konci šk.roku hodnoceno i přes dílčí problémy u všech žáků jako velmi 
dobré (jedničkou).  
Zameškané hodiny za 1.pololetí – 3436 hodin, za 2.pololetí 4231 hodin, celkem  7.667 hodin, 
průměr 64,4 h/ž. (loni průměr 83 h/ž, předloni byl průměr 80 h/žáka).                                                                                                 
Neomluvené hodiny letos nebyly zaznamenány.  
Žáci s vývojovými poruchami učení byli integrováni do běžných tříd, byly zpracovány 
individuální plány  pro všech 9  žáků (na 1.st.5, 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 47,9 roků, kromě  paní   
Bc.Markéty Votípkové ( ta začala dálkově studovat magisterské studium na PF) všichni 
ostatní s magisterským  pedagogickým vzděláním.  
Vychovatelka školní družiny na 0,89 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 učí TV neaprobovaná pí Votýpková/. 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 21 polodenních a celodenních akcí, převážně v Plzni 
(KCVJŠ). Nejpilnější M.Beranová se zúčastnila během prázdnin i několika kurzů v zahraničí, 
dva PP v tomto roce žádnou akci mimo školu neabsolvovali (objednané akce odpadly). 
 
Patologické jevy: 
Nejprve definice: Patologické jevy jsou společensky nežádoucí jevy (nezaměstnanost, 
chudoba, rozvodovost, extrémně zvýšená nemocnost) a především společensky nebezpečné 
jevy (poruchy chování, násilí, vandalismus, terorismus,šikana, kriminalita, rasismus, drogové 
závislosti, alkoholismus, prostituce, gamblerství). S většinou těchto jevů 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. Bezúspěšně byl řešen dluh sourozenců 
Červeňákových. 
 
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 jen 2 přihlášky na střední školy a z 18 žáků 9. ročníku  
bylo 15 přijato na SŠ – OA, SPŠ, SOŠ, 3 přijati na SOU – učební obor. Až na jednu  výjimku 
bez přijímacích pohovorů. 
 
U zápisu bylo 20 žáků, ve třech případech byl povolen odklad školní docházky. Jeden žák se 
odstěhoval během prázdnin. Přijato bylo i dítě mladší 6ti let /zákon povoluje/.                             
.  
 
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(cvičení s dětmi a 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 15,05 využívalo cca 20 z nich, ostatní 
chodili ráno nebo jen  „přes oběd“ do 12,45. 
Vybírali jsme 40,- respektive 20,-Kč/měsíc – příspěvek za zpoplatněnou mimoškolní službu. 
 
Kultura: 
Učitelé s žáky během roku navštívili divadelní představení v Horažďovicích, Plzni i Praze. 
Navštívil nás Mikuláš a čerti, učitelé s žáky připravili vánoční besídky /z důvodu státního 
smutku jen v omezené míře/.  
Proběhl vánoční koncert v kostele v Pačejově,  kulturní vystoupení ke Dni matek. 
Žáci školy se svými TU připravili, nacvičili a předvedli svá vystoupení na školní akademii 
v KD. Opět se dokonale připravená a výborně  zrežírovaná akce povedla/275platících diváků/. 
Děti přispěly  ve sbírkách např. postiženým dětem (CHRPA -KONĚ), na sbírku SIDUS (na 
vybavení zdravotnických zařízení přístroji) , Píšťalka apod. Obdrželi jsme od pořádajících 
organizací děkovné dopisy. 
 
Při naukových soutěžích musí dojít k souladu a ochotě dvou stran udělat něco navíc (učitel x 
žák). Asi největšího úspěchu dosáhla Šárka Bělochová v recitaci, když postoupila do 
krajského kola. V okresních kolech uspěli naši žáci zejména: Olympiáda z ČJ: Kr.Panušková 
5.místo, Eva Beranová 10.m., Pythagoriáda – Kat. Vopalecká 7.m., angličtina – V. Žežulka 
7.místo. Výsledky jsou zveřejňovány na stránkách školy (www.zspacejov.cz). Oceněni byli i 
žáci za soutěž 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 
drobná elektrozařízení, monočlánky, hliník, vychováváme žáky v praxi k péči o životní 
prostředí). Provedli  jsme již třetím rokem ke Dni Země ve spolupráci s obecními úřady úklid 
obcí (převážně sběr plastového odpadu) a pro žáky druhého stupně pak zajistil p.Cihlář ve 
spolupráci s lesním technikem ing. P.Bělochem návštěvu Šumavy (kůrovec x příroda) !! 
 
Čerpání peněz z EU: 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zkr. OPVK) je na škole realizován 
od ledna 2011. Přidělenou částku 823 tisíc jsme již z velké části vyčerpali. Do ukončení 
projektu zbývá necelých 10 měsíců. Peníze použity na vybavení a modernizaci výpočetní 
techniky, část byla vyplacena na dohody za vytvořené digitální učební materiály (DUM). 
Máme MŠMT odsouhlasenu 3. monitorovací zprávu /je vytvořeno a schváleno 17 z 18 sad/   
Nyní ve spolupráci s firmou dokoupíme drobnou techniku, eventuelně výukové programy a 
můžeme provést celkové vyúčtování dotace. /Pozn.: Jen letos bylo zakoupeno 18 nových 
počítačů a monitorů, které nahradily ty, které byly pořízeny v rámci akce INDOŠ v roce 2002. 
Z peněz zřizovatele bychom na takovou akci nedosáhli a zastaralou techniku nikdy 
nevyměnili. 



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 tentokrát jen v 6. ročníku /český jazyk, matematika, 
všeobecné předpoklady/, neboť se na závěr školního roku prováděla zkouška plošného 
testování žáků 5. a 9.ročníku.  
 
 
Sportovní úspěchy v roce byly omezeny. Na Pohár rozhlasu jsme nejeli, neboť byla akademie, 
atletický trojboj proběhl bez nás, na Donald´s Cup jsme také neobdrželi pozvánku, Coca Cola 
Cup jsme absolvovali jen díky obětavosti rodičů, kteří zajistili dopravu fotbalistů do Blatné, 
kde proběhlo l.kolo. Účast na soutěžích ve vybíjené, přehazované či volejbalu je také 
limitována dopravou do hal v Klatovech, Sušici či Nýrsku. Ačkoliv máme šikovné, nadané a 
tělesně zdatné jedince, máme problémy změřit síly díky dopravě, termínům apod. 
                                       
 
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 hlavních předmětů posílit DV. 
Výuku plavání letos absolvovali žáci 1.-4.ročníku (45). Nejde o lacinou záležitost. Žáci 
během 20 lekcí /10 x do HD/ zvládnou základy plavání. Mzdové náklady na výuku (30,-
Kč/lekci a žáka) hradí škola z tzv. ONIV /a na to v současné době prostě nemá!/, pronájem 
bazénu (30,-Kč/žáka a lekci) hradíme z provozních nákladů /z peněz od obce/, dopravu si 
platí rodiče, přispívá SRPDŠ. Máme obavy, že v budoucnu bude výuka plavání problémovou 
záležitostí ! 
 
ČŠI: V druhé polovině dubna provedl dvoučlenný inspekční tým kontrolu na škole se 
zaměřením na dokumentaci a výsledky školy ve vztahu k ŠVP. Závěr: Byly zaznamenány  
nesrovnalosti v některých kapitolách – toto následně odstraněno a uvedeno v soulad 
s požadavky ČŠI. 
 
Sponzoři: Cílem školy není oslovovat sponzory a žádat o příspěvky na vzdělávací proces či 
provoz školy. Přesto jsme sponzorsky získali přes pana Hadrabu 6 stojanů na lavičky 
z horažďovického Terasa, truhlář pan Panuška poskytl dřevo na sedáky a opěráky. Nyní 
máme 3 kvalitní venkovní lavičky. Pan Studnička poskytl sponzorsky hnůj na školní 
pozemek. 
                                                                                                                                                          
Celoročně probíhal kurz anglického jazyka pro veřejnost, v průměru  chodilo 7 účastníků, 
zajišťovali jsme vaření pro cizí strávníky, za školní rok pro ně uvařeno 1.150 obědů (6 
denně). 
 
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. 
K výměně kohoutů v kotelně během prázdnin nedošlo, stejně jako k opravě tekoucího 
radiátoru v kabinetu. 
 
Výsledky hospodaření za rok 2011: 
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: 
 
adA)  Škola dostala od „Kraje“ dotace na vzdělávání celkem 6 027 000,- Kč. (o 151 tisíc 
méně než v roce 2010 při stejném počtu žáků, byly zvednuty tarify a přesto…) 
Všechny poskytnuté prostředky. byly použity. Nic se nevracelo. 
 
 
 
Ad B)  Prostředky OBCE: 
Příjmy : Provozní dotace             1.043 000,-       
              Na platy                            100.000,- 
              Za služby                          462.617,-  
              Dary, za zboží                    52.471,-  
              Úroky                                      130,15                                                                                                      
           ----------------------------------------------------                                                                                                   
              CELKEM:                     1 658 218,15 
 
 Výdaje: spotřeba materiálu            561.799,58          
               energie                               540.252,10 
               opravy                                125.417,-  
               cestovné                                    898,-      
               mzdové náklady                 141.905,15 
               ost.sl.                                  286.548,78 
               ostaní poplatky                       3.600,- 
               úrazy                                       5.000,- 
               poplatky bance                      10.445,- 
            ----------------------------------------------------- 
              CELKEM                         1.675.865,61                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                         
Hospodářský výsledek roku 2011: ZTRÁTA: 17.647,46 Kč. 
 
Doplňková činnost byla zisková částkou 1.742,30 Kč. Zisk byl z vaření pro cizí strávníky 
802,30 a z organizování kurzů pro veřejnost –Aj  940,-Kč. Celý  převeden do činnosti hlavní.                                             
 
Ad C)  Peníze z EU: 
Již v únoru 2011 jsme obdrželi 60% z celkové dotace 823.598,-Kč na klíčovou aktivitu III/2 
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a III/3 Vzdělávání pedag.pracovníků 
pro oblast digitálních technologií. V květnu 2012 dorazil na účet zbytek z evropského 
fondu. Peníze jsou čerpány průběžně. Ke konci šk.roku 2011/12 zbývá vyčerpat cca 162 tisíc. 
Vyúčtování bychom chtěli udělat ke konci kalendářního roku 2012. 
 
 
Výroční zpráva byla zpracována dle vyhlášky č.15/2005 Sb. ze dne 27.12. 2004, § 7. 
 
 
V Pačejově 20.9.2012                                                          Josef Hromádka, řed.školy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
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 2010/11 
 
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 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) 
 
Školní rok 2010/11 zahájilo ve středu 1.9.2010 123 žáků  a ukončilo ve čtvrtek 30.6.2011 
122 žáků /4 žáci  odešli -změnili školu (Duraj, Jílek, Jílková, Švec), 3 žáci přišli (Ráček 
A.,Šolarová, Menšík). Na škole bylo 8 tříd pro 9 ročníků: spojen 2. a 3. ročník ( 9 +10 žáků).  
Škola na  tento rok žádala o výjimku z počtu žáků  (do průměru 17ž/třídu chybělo 13 žáků). 



OBCE podle dětí: (Pačejov – 68, Olšany – 14, Kvášň. –11, Myslív – 17, Kovčín – 5, Nehodív 
– 3, Nepomuk – 1,  Maňovice – 1, Plánice – 1, Velký Bor – 1). Stav k 30.6.2011. 
Žáci: S vyznamenáním ukončilo školní rok 62 žáků, 59 prospělo, 1 neprospěl 
Chování bylo na konci šk.roku hodnoceno i přes dílčí problémy u všech žáků jako velmi 
dobré (jedničkou).  
Zameškané hodiny za 1.pololetí – 3572 hodin, za 2.pololetí 6.586 hodin, celkem 10.158 
hodin, průměr 83 h/ž. (loni průměr 80,0 h/ž, předloni byl průměr 81,5h/žáka).                                                                                                                                          
Neomluvené hodiny byly zaznamenány u dvou žáků v celkovém počtu 12 hodin. Tentokrát 
nebylo nutno řešit s odborem sociální péče v Horažďovicích. 
Žáci s vývojovými poruchami učení byli integrováni do běžných tříd, byly zpracovány 
individuální plány  pro všech 10 žáků (na 1.st.5, na 2.st.5), bylo s nimi individuálně 
pracováno  a k jejich problémům přihlíženo.  
 
 
Učitelé: Na škole působilo celkem 11 učitelů (7 žen) , věkový průměr 47,1 roků, kromě 
začínající sl.Bc.Markéty Knetlové všichni ostatní s magisterským  pedagogickým vzděláním. 
Jar.Beranová na částečný úvazek (0,364). 
Vychovatelka školní družiny na 0,89 úvazku má požadované vzdělání, pracovala na 0,4 
úvazku jako vedoucí ŠJ (od dubna úvazek upraven na 0,375). Zažádali jsme o asistenta 
pedagoga, byl nám povolen a od září jsme využívali jeho pomoci pro žáky s postižením. Na 
poloviční úvazek 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  78% (sl. Knetlová nemá magisterské studium), na 2.st.mají 
všichni učitelé požadované vzdělání, 58% vyučovacích hodin je učeno „aprobovaně“.  
Nemůžeme pokrýt všechny  vyučované předměty /nemáme aprobace na Nj, Př,Tv, Hv, Vv, 
počítače/. Přesto se značně zvýšilo procento aprobovanosti. Paní uč. M. Beranová dostudovala 
Aj na PF, pan Jůda  má v aprobaci zeměpis. Na částečný úvazek pomohla paní J.Beranová 
s chemií. 
 
DVPP: Další vzdělávání pedagogických pracovníků se dělí: 

b) na dobrovolné – to slouží ke zvýšení kvalifikace (všichni učitelé mají požadovanou 
kvalifikaci).  

      Hana Zajícová – dokončila studium výchovného poradenství /PF ZČU Plzeň/ 
      Alena Tyrpeklová ukončila st.závěrečnou zkouškou studium anglického jazyka  

       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 
 ing. Vrba – k čerpání peněz z EU (3 hodiny) – 4 učitelé 
 Mgr. Řezáčová QDRAW (interakt.tabule) 2 hodinové školení – všichni učitelé  
 Mgr. Řezáčová (DUMy) 6 h kurz: 4 učitelé 
    3) samostudiem (např. Aj – Zajícová, Hromádková, časopisy, odborná literatura …) 
V uplynulém školním  roce bylo DVPP zaměřeno:                                                                   

1. čerpání peněz z EU- PENÍZE ŠKOLÁM          
2. kurzy k jednotlivým předmětům. 
      10 pedag.prac. navštívilo celkem 19 polodenních a celodenních akcí, převážně v Plzni        

            Ostatní akce v počtu 7 odpoledních přednášek připadly na pracovní řád, bezpečnost   
            práce, zákoník práce, školení preventistů,  apod  



3.   20 ti hodinový kurz první pomoci absolvovali 3 učitelé  
 
Patologické jevy: 
Nejprve definice: Patologické jevy jsou společensky nežádoucí jevy (nezaměstnanost, 
chudoba, rozvodovost, extrémně zvýšená nemocnost) a především společensky nebezpečné 
jevy (poruchy chování, násilí, vandalismus, terorismus,šikana, kriminalita, rasismus, drogové 
závislosti, alkoholismus, prostituce, gamblerství). S většinou těchto jevů 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. Příkladem byl žák Patrik Švec. 
 
Škola nabídla:   
Volitelné předměty – Informatika (počítače), seminář ze společenskovědních předmětů.,  cizí 
jazyk (německý jazyk), technické činnosti 
 
Nepovinné předměty:  Byla zavedena výuka anglického jazyka v 1.ročníku s 1 hodinovou 
dotací. 
 
Přijímací řízení: 
Vycházející žáci si mohli podat až 3 přihlášky na střední školy a z 15 žáků 9. ročníku  bylo 10 
přijato na SŠ – OA, SPŠ, SOŠ, /nikdo na G /, 5 přijato na SOU (instalatér, zedník, opravář 
zem.strojů, železničář, cukrář). Valná většina bez přijímacích pohovorů. 
 
U zápisu bylo 10 žáků,  nikdo z rodičů nežádal o odklad školní docházky.                              .  
 
Mimoškolní aktivity : Žáci zapojeni do práce v zájmových kroužcích – pěveckém, 
sportovním, dyslektickém. Zapojeni jsou  převážně žáci 1.st. Činnost je vázána na jízdní řád, 
odjezdy autobusů. 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(cvičení s dětmi a 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 (15 žáků). 
 
Ve školní družině zapsáno 36 žáků, odpolední dobu využívalo 21, ostatní ráno a „ přes oběd“ 
do 12,45. 
Vybírali jsme 40,- respektive 20,-Kč/měsíc – příspěvek za zpoplatněnou mimoškolní službu. 
 
Kultura: 
Učitelé s žáky během roku navštívili divadelní představení  ve škole, v Horažďovicích , 
Těchonicích, Klatovech, Plzni i Praze. Celá škola zhlédla multimediální pořad Jupiáda 
v Horažďovicích, navštívil nás Mikuláš a čerti, učitelé s žáky připravili vánoční besídky. 
Společně jsme realizovali 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. Letos 
byla nabídka slabší, zato příjemnější bylo společné posezení s rodiči na závěr akce.  
Proběhl vánoční koncert v Pačejově (spoluúčast na akci organizované obcí),  kulturní 
vystoupení ke Dni matek. Druhý stupeň při návštěvě Prahy navštívil Senát, horní komoru 
Parlamentu ČR a vojenské muzeum. Děti přispěly  ve sbírkách např. postiženým dětem 
(CHRPA -KONĚ), na sbírku SIDUS (na vybavení zdravotnických zařízení přístroji) , Píšťalka 
apod. Obdrželi jsme od pořádajících organizací děkovné dopisy. 



 
V naukových soutěžích dobře reprezentovali naši žáci školu, obec, rodiče i sami sebe.. 
Oceněni byli i žáci za soutěž Zdravé zuby. Asi největšího úspěchu dosáhla Šárka Bělochová 
v recitaci, když postoupila do krajského kola. Ocenění si odnesli i žáci zapojeni do soutěže 
„Sapere – vědět jak žít“ když zvítězili v okresním kole a v kraji obsadili 4. místo. Výsledky 
jsou zveřejňovány na stránkách školy. 
 (www.zspacejov.cz). 
 
„Ovoce do škol“! – Po celý rok, nejprve dvakrát a ke konci roku jedenkrát týdně,  bylo 
zaváženo pro žáky 1.st. ovoce dotované státem i EU /jablko,pomeranč,kiwi, ředkvička, 
hruška, Hello, mandarinka, kubík/. Prodávali jsme  i mléčné výrobky dotované státem. Zájem 
byl různý, ne všichni žáci a v plném rozsahu využívali možnost nákupu zlevněných výrobků.     
     
Škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní (třídíme odpad, sbíráme 
drobná elektrozařízení, monočlánky,od dubna i hliník, vychováváme žáky v praxi k péči o 
životní prostředí). Uskutečnili jsme již druhým rokem ke Dni Země ve spolupráci s obecními 
úřady úklid obcí (převážně sběr plastového odpadu) a pro žáky druhého stupně pak zajistila 
koordinátorka této oblasti paní M.Beranová exkurzi do Černošína - centra likvidace odpadů. 
 
Čerpání peněz z EU: 
V květnu 2010 spustila ministryně školství projekt EU peníze školám, v jehož rámci mohou 
školy čerpat finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (zkr. OPVK). Navštěvovali jsme školení k této problematice, studovali 
nabídky a přemýšleli, kterou cestou si „sáhneme“ pro 823 tisíc Kč. Firma BOXED a 
p.ing.Vrba konkrétně nás v prosinci přesvědčili a my vyplnili přihlášku a podali žádost na 
MŠMT. Žádost byla přijata a na školu dorazila záloha ve výši 60% rozpočtu. Následně jsme 
zakoupili 4 ks interaktivních tabulí včetně příslušenství, po škole byl rozveden internet. 
Všichni učitelé absolvovali školení k obsluze dodané  techniky, čtyři získali certifikát na 
tvorbu digitálních učebních materiálů (DUM), proškolili ostatní pedag.pracovníky. Začali 
jsme DUM doma tvořit a ve třídě pilotovat. Máme za sebou první fázi, odeslali jsme 
opravenou 1. monitorovací zprávu a budeme pokračovat. 
 
Škola každoročně zadává testy u SCIO, 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 byly testy zadány tentokrát v 7. a 
9.ročníku /český jazyk, matematika, všeobecné předpoklady/. Výsledky byly opět nad   
krajským  i  republikovým  průměrem. OSVĚDČENÍ obdrželi všichni zúčastnění žáci, škola 
pak ZLATÝ CERTIFIKÁT za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní 
výchovně vzdělávací činnosti. 
 
Úspěchy ve sportu k naší škole patřily  V minulých létech měli nejlepší žáci možnost prokázat 
svou zdatnost a výkonnost jen díky ASPV při přespolním běhu či atletickém trojboji. Letos se 
starší žáci prosadili v Poháru rozhlasu (8. místo je úspěchem), mladší startovali v atletickém 
trojboji, zde se jim naopak nedařilo, ale mnozí poprvé zažili atmosféru sportovního klání. 
Lepší byla účast v turnaji Donald´s Cup (3.místo). Úspěch žáci zaznamenali ve vybíjené a 
přehazované.                                        
 
Dále žáci 4. a 5. ročníku  absolvovali výcvik na dopravním hřišti v Horažďovicích. Výuka 
plavání letos organizována nebyla, ale splníme povinnost, že každý žák prvního stupně  2 
roky plavecké výuky absolvuje. Lyžařský  výcvik nebyl, je realizován jedenkrát za dva roky.  



Žáci navštívili okresní, krajské i hlavní město, zhlédli některé  provozy v regionu a všechny 
třídy absolvovaly  třídní výlety.  
                                                                                                                                                          
Celoročně probíhal kurz anglického jazyka pro veřejnost, v průměru  chodilo 12 účastníků, 
zajišťovali jsme vaření pro cizí strávníky, za školní rok pro ně uvařeno 1.205 obědů (6 
denně). 
 
Během prázdnin se v prostorách školy opět prováděly drobné opravy a běžná  údržba. Byly 
vymalovány prostory školy a kuchyně, částečně i prostory školní jídelny, natřeny tabule, 
opravena (svařena) poškozená lina, splachovací zařízení a vyměněno těsnění u vodovodních 
baterií. 
 
 
 
--------------------- 
 
 
Od září 2011 ve v ZŠ Pačejov 7 tříd. Na prvním stupni jsou 3 třídy (spojen je 1. a 2.ročník:13 
+ 14 žáků), (3. a 4.ročník: 10 + 10), pátá třída je samostatná – 15 žáků. 
Vyučují: paní Alena Tyrpeklová, Jaroslava Hromádková, Marie Hlůžková 
Asistentku pedagoga  paní Vladimíru Hadrabovou využívá převážně 1.tř. paní Tyrpeklová 
 
 
 
Na druhém stupni jsou samostatné třídy:  
6.tř. 15 ž – tř. uč. Monika Beranová 
7.tř. 10 ž – tř. uč. Hana Zajícová 
8.tř. 14 žáků – tř. uč. Tomáš Cihlář 
9.tř. 18 žáků – tř. uč. Milan jandovský 
 
Dále na škole působí pan uč. Stanislav Jůda z Horažďovic a paní Markéta Votípková 
(Knetlová) z Hradešic 
 
Celkový počet žáků byl k 1.9.2011 – 119 ! Zaznamenáváme další dílčí úbytek . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


