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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/20
Název: Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace, IČO: 70992347
Zřizovatel: Obec Pačejov
Ředitelka: RNDr. Hana Aldorfová
ZŠ má 3 součásti : Základní škola, školní družina a školní jídelna
Hlavní činnost: Poskytuje a zajišťuje vzdělávání žáků a zajišťuje závodní stravování
zaměstnanců školy.
Doplňková činnost: Poskytujeme stravování cizím strávníkům, zprostředkujeme
maloobchodní prodej (pracovní sešity, pomůcky na VV).
Školská rada - zvolena na podzim 2017, má 6 členů, předsedou je Mgr. Tomáš Cihlář členy:
Ing. Jan Vavřička, Eva Přerostová, Mgr. Hana Zajícová, paní Monika Buriánková, paní
Miroslava Smolíková.
Ustanovil se nový spolek SRPŠ při ZŠ Pačejov, předsedkyně Mgr. Naděžda Polenová
Spádový obvod je zřizovatelem stanoven, jsou vyhotoveny smlouvy se starosty okolních obcí
(Kovčín, Kvášňovice, Myslív, Nehodív, Olšany).
Školní rok 2019/20 zahájilo 1.9.2019 124 žáků (2 žákyně podle § 38odst. 1, písm. a) ŠZ) a
ukončilo 30.6.2019 127 žáků. Během roku 5 žáků přišlo a 2 odešli. Škola měla 9 tříd pro 9
ročníků. I v uplynulém školním roce byla škole udělena výjimka z počtu žáků, neboť stavy
opět neodpovídaly zákonu (průměr 15 ž/tř.), na 1.stupni bylo 71, na 2.stupni 56 žáků. Dvě
žákyně plní školní docházku podle § 38 ŠZ – plnění povinné školní docházky v cizině.
Žáci podle obcí k 30.6.2020 (127 ž.): (Pačejov 58, Myslív 25, Olšany 9, Kvášňovice 8,
Nehodív 10, Břežany 1, Kovčín 5, Maňovice 1, Nalžovské Hory 3, Nekvasovy 1, Oselce 3,
Praha 1, Milano Itálie 1, Oldbury Spojené království VB 1)
Přehled o prospěchu (za II. pololetí)
1. stupeň
Třída
Počet Prospělo
Prospělo Neprospělo Žáci s
Nehodnoceno
žáků
s vyznamenáním
dostatečnou
I.
12
12
0
0
0
II.
11
11
0
0
0
III.
17
14
3
0
2
IV.
10
8
2
0
1
V.
19
15
4
0
0
Celkem
69
60
9
0
3
2. stupeň
Třída
VI.
VII.
VIII.
IX.
Celkem

Počet Prospělo
Prospělo Neprospělo Žáci s
Nehodnoceno
žáků
s vyznamenáním
dostatečnou
14
11
3
0
0
14
7
7
0
4
17
8
9
0
6
11
6
5
0
1
56
32
24
0
11
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Přehled o chování (za celý školní rok)
Třída
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Celkem

Počet
žáků

Pochvaly

12
11
17
10
19
14
14
17
11
125

Napomenutí Důtky
TU
TU

Důtky 2.
3.
ŘŠ
stupeň stupeň

3
1
2
3

2
2

1
2

4

3

1
3

1

0

Údaje o zameškaných hodinách (za celý školní rok)

1. stupeň

Počet
Počet
Počet
Počet
omluvených
omluvených neomluvených neomluvených
hodin
hodin na žáka hodin
hodin na žáka
3593
52,07
17
0,25

2. stupeň

3431

61,26

0

0

Celkem

7024

56,57

17

0,12

Žáci s vývojovými poruchami učení a chování byli integrováni do běžných tříd, byla
zpracována požadovaná dokumentace pro všech 12 žáků, bylo s nimi individuálně pracováno
a k jejich problémům přihlíženo. V práci pomáhalo pět asistentek pedagoga.
Učitelé: Na škole působilo celkem 11 učitelů (7 žen), věkový průměr 50,45 roku, všichni
s magisterským pedagogickým vzděláním (6 osob starších 50 let).
Vychovatelky školní družiny: Vedoucí vychovatelka 1,00 úvazek, má požadované vzdělání,
pracovala také na 0,25 úvazku (2 hodiny) jako vedoucí ŠJ, dvě vychovatelky s úvazkem
celkem 0,41
Asistenti pedagoga: pět asistentek pedagoga pracovalo na celkový úvazek 3,125.
Kvalifikované.
Provozními zaměstnanci:
školník (opravy, údržba, topení, úklid, dohled nad žáky) úvazek 1,00
uklízečka úvazek 1,00
2 kuchařky s úvazky 1,00
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - smlouva
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Aprobovanost – na 1.stupni 95%, na 2. stupni 62%.
Na předměty Čj, Aj, NJ, M, F, Z, D, Př, Ov máme aprobované učitele. Nemáme však
aprobované síly na Ch, Hv, Vv, Vz, Pč, Tv, informatiku. Jako malá škola máme aprobační
složení velmi dobré, i když v číslech to tak nevypadá.
DVPP:
13 pedagogických pracovníků navštívilo celkem 11 polodenních akcí, převážně v Plzni
(KCVJŠ) nebo jako součást projektů jiných škol (SŠ Horažďovice).
Vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařka hygienické minimum Asociace ŠJ
ŘŠ školení k novým právním předpisům a reformě financování.
Výchovná poradkyně ke kariérovému poradenství.
1 PP navštěvovala celoroční zdokonalovací kurz angličtiny jak o samoplátce
ZAMĚSTNANEC
1 PP
1 PP
ŘŠ
1 PP
1 PP
1 PP
2 PP
2 PP
2 PP
1 PP
1 PP
CELKEM

AKCE
Zpětná vazba v hodinách matematiky
HECATLON – otevřená data
Novely právních předpisů
Inovativní formy výuky v využitím ICT
Žáci s SVP v inkluzivním vzdělávání
Kreativní výtvarné techniky
Cesta správného nastavení hlasu
Workschop čtenářské gramotnosti
Systematický úvod do problematiky nadání
Centrum robotiky
Učebna chemie

VÝDAJE KČ
600
800
1000
900
500
3800

Ve druhém pololetí byl spuštěn cvičný provoz e-třídní knihy.
11.3.2020 Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimořádné opatření č.j. MZDR 10676/20201MIN/KAN ochraně před COVID-19
V rámci distanční výuky byly žákům zřízeny školní Google účty a zavedena výuka přes
Google učebnu s možností přímého kontaktu s žáky prostřednictvím Meet.
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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 a odborem sociálních věcí. V minulém roce byly
uspořádány 3 výchovné komise za účasti pracovnice OSPOD. Bohužel jsme zaznamenali i
agresivní chování rodičů vůči pedagogickým pracovníkům, které jsme řešili společně s Policií
ČR a OSPODem.
Je zpracován „Minimální preventivní program“.
Reagovali jsme na zjištění a upozornění učitelů i na podněty rodičů. Nevhodné chování
žáků naší školy zaznamenáváme hlavně mimo školu (zastávky autobusů, jízda autobusem,
volné hodiny), to však škola řešit nemůže.
Škola nabídla:
Volitelné předměty – Informatika (8,9), technické činnosti (7), finanční gramotnost (8). Tyto
předměty jsou součástí ŠVP a podporují i současné požadavky na polytechnické vzdělávání,
finanční gramotnost a zdravý životní styl.
Nepovinné předměty: nejsou
Přijímací řízení:
Vycházející žáci si mohli podat 2 přihlášky, kvůli mimořádným opatřením se jednotná
přijímací zkouška konala až 8.6. Žáci se mohli na zkoušku připravovat od 11.5. ve škole.
Z 9. ročníku vycházelo 11 žáků: 8 zvolilo střední školy s maturitními obory a všichni přijati:
Gymnázium Klatovy, Gymnázium Blovice, Obchodní akademie Plzeň, SPŠ dopravní Plzeň,
SOŠ obchodu, užitého umění a designu, SZŠ Plzeň (2), TRIVIS Vodňany
3 žáci přijati na učební obory - Opravář zemědělských strojů (2), Elektrikář (1).
Zápis: u zápisu bylo 13 žáků. Dva žáci byli přijati po odkladu. Do první třídy nastoupí 11
žáků, dvě žákyně budou vykonávat školní docházku podle § 38 ŠZ – plnění povinné školní
docházky v cizině.
Mimoškolní aktivity:
SRPŠ organizovalo práci pěveckého kroužku, kde byli zapojeni žáci 1. stupně a anglického
jazyka, kam docházeli všichni žáci 1. a 2. ročníku. Díky projektu Šablony II fungovalo 6
skupin doučování (matematika, český jazyk, anglický jazyk).
Kromě zájmové činnosti ve škole jsou žáci zapojeni do mimoškolních aktivit, které organizuje
SOKOL (minižáci a ml. žáci fotbal), SDH – mladí hasiči, JUNÁK. Dále někteří žáci školy
využili nabídky DDM v Horažďovicích a zapojili se do práce v zájmových kroužcích.
Škola spolupracovala se Střední školou Horažďovice a se Střední a základní školou Oselce
na projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“. V rámci těchto projektů naši
žáci navštěvovali kroužky v Oselcích a Horažďovicích. Ve spolupráci se SŠ Horažďovice se
účastnili exkurze do Národního technického muzea V Praze.
Žáci chodili číst pohádky do mateřské školy v rámci projektu usnul nám spí.
Ve školní družině zapsáno 44 žáků, byla zřízena 2 oddělení, provozní doba do 13,00 a 15,00.
Provoz zajišťovaly tři vychovatelky s úvazky celkem 1,41. Příspěvek za zpoplatněnou
mimoškolní službu 100,- respektive 50,-Kč/měsíc.
Kultura, přednášky, besedy:
Viz tabulka

5

AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20
KURZY

DIVADLA,
KONCERTY

EXKURZE

5.9.2019, Dopravní
kurz Horažďovice
teorie

16.9.2019
Hudební pořad
Hrabě

2.3.2020
Techmánie
4., 5. třída

11.9.2019, Dopravní
kurz Horažďovice
dopravní hřiště

14.10.2019
Vodnická pohádka
1. stupeň

18.12.2019
Národní technické
muzeum Praha
SŠ HD

9.2.-14.2.2020
LVVK Lipno

3.3.2020
Akordeon Samiec

FILMY
27.11.2019
Planeta Země
2. stupeň

BESEDY A
PŘEDNÁŠKY
11.10.2019
Přehlídka dravců

31.10.2019
Bezpečný pes
5.11.2019
Den slabikáře
1. třída
7.11.2019
Návštěva Úřadu
práce Sušice
9. třída
13.1.2020
Třídím pro
horažďovicko
1. stupeň

CELOŠKOLSKÉ
AKCE

ÚČAST ŽÁKŮ

1.11.2019
Bezpečná škola
projektový den

13.12.2019
Pěvecký sbor
v Olšanech

14.12.2019
Vánoční koncert

15.11.2019
Jeptišky
Na Fidlovačce
Praha

13.1.-17.1.2020
Barevný týden

28.2.2020
Carmen
Divadlo Karlín
Praha

SPORT

20.2.2020
Mezinárodní den
projektový den

14.1.2020
1. pomoc
8., 9. třída
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Školní výlety
Se vzhledem k mimořádným opatřením nekonaly
Naukové soutěže: Žáci byli zapojeni do soutěží:, Pythagoriáda,, Matematický klokan, Přírodovědný
klokan, Mladý recitátor, Olympiáda v českém jazyce, Pangea.
Vyšší kola soutěží se vzhledem k mimořádným opatřením nekonala.
Testování: 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
a zároveň sleduje vývoj žáka (zlepšení, stagnace, zhoršení). Testy byly zadány v 9. ročníku (český
jazyk, matematika, všeobecné předpoklady a anglický jazyk). Pro 5. ročník se testy vzhledem
k mimořádným opatřením nekonaly.
S výsledky jsou seznámeni všichni učitelé, žáci i jejich rodiče.
Škola obdržela ocenění SCIO, 4 žáci z 11 dosáhli nejlepších výsledků v kraji.
Ve výuce je účelně využívána didaktická technika a zakoupené výukové programy.
„Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ Po celý rok, pravidelně ve čtvrtek, bylo zaváženo firmou
BOVYS pro všechny žáky ovoce a mléko a mléčné výrobky dotované státem i EU (jablko,
pomeranč, kiwi, ředkvička, hruška, ovocné šťávy).
Logopedie byla poskytována vybraným žákům, hrazena z projektu MAS Pošumaví.
Škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní (třídíme odpad, sbíráme drobné
elektrospotřebiče, monočlánky, hliník, vychováváme žáky v praxi k péči o životní prostředí).
Sportovní soutěže: se vzhledem k mimořádným opatřením nekonaly
Ve školním roce žáci plnili disciplíny Olympijského víceboje, získali jsme bronzovou medaili za
63% zapojení žáků.
Projektové dny:
Bezpečná škola, aktivity a přednášky žáků II. stupně pro mladší spolužáky.
Bezpečný pes
Škola se zapojila do projektu Hrdá škola, v rámci těchto aktivit jsme absolvovali akce DOBRÝ
SKUTEK (sběr kaštanů 1060 kg a Vánoční koncert DĚTI DĚTEM, jehož výtěžek putoval na
Onkologické oddělení FN Plzeň, včetně zvláštního příspěvku žáků 9. třídy), BAREVNÝ TÝDEN,
MEZINÁRODNÍ DEN (třídy si připravili prezentace vybraných států pro své spolužáky o těchto
státech: Itálie, Rusko, Francie, Anglie, Německo, Rakousko, USA, Havaj, Benelux). V projektu byla
zapojena i školní jídelna, jejíž zaměstnankyně se snažily připravit stylová jídla.
Školní bufet nemáme, nemusíme řešit prodej nezdravých a pro mládež nevhodných potravin a
nápojů.
Škola zajišťovala v rámci doplňkové činnosti vaření pro cizí strávníky (celkem ve školním roce pro
ně uvařeno 1842 obědů) a také prodej sešitů a školních potřeb pro žáky školy.
Na závěr školního roku byla vydána Ročenka ZŠ Pačejov 2019/2020

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Bez kontroly
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Kontroly:
Kontrola pokladny a hospodaření ZŠ FV Obec Pačejov, bez závad.
Kontrola OSSZ Klatovy, nesrovnalosti odstraněny.
Kontrola HZS Plzeňského kraje, zjištěn nefungující hydrant, závada odstraněna.
Kontrola BOZP ČOS pracovníků ve školství, obnoven nátěr hrany na rampě u kuchyně, vyměněno
světlo na WC.
Kontrola KHS Plzeňského kraje ve školní jídelně, odebráno 15 vzorků stěrů, 1 vzorek
nevyhovující..
Výsledky měření SÚRO nevyloučily možnost překročení referenční úrovně v době pobytu dětí, je
potřeba provést týdenní zpřesňující měření..
Rekonstrukce a inovace:
Dveře u vestavné skříně u tělocvičny
Počítačové stoly ve sborovně
Katedra v ŠD
Renovace katedry v Učebně
Tabule v Učebně
2 počítače ve sborovně
4 počítače v kmenových učebnách
Nábytek v kanceláři ŠJ
Nábytek v denní místnosti kuchařek
Knihovna na chodbě školy
Skříň před sborovnou
Nábytek do jedné třídy II. stupně
Instalování okapu u stodoly
Kompletní rekonstrukce školních dílen včetně střechy
Rekonstrukce topení
Oprava střechy na budově bývalé fary
Nové lino v jedné učebně
Projekty:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011179
Šablony II, 756 550 Kč, ICT ve výuce, ICT ve školní družině, 5 skupin doučování, školní asistent ve
školní družině, účast ICT technika ve výuce
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0009570
Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost, vybavení v hodnotě 285 00 Kč
Projekt ukončen 30.4.2020, vybavení odkoupeno za 1 Kč
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009137, Logopedie
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji se SŠ Oselce
Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji se SŠ Horažďovice
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Obec Pačejov nechala zpracovat projekty
- na modernizaci odborné učebny a bezbariérový přístup
- na osazení rekuperačních jednotek v budově ŠJ
- na rekonstrukci topení v budově školy
Výsledky hospodaření za rok 2019:
Škola je financována ze dvou zdrojů:
A - z krajského úřadu (respektive ministerstva školství, ze státu) platy, odvody, ONIV, pomůcky,
učebnice, DVPP, jízdné, nemocenská, pojištění, stravné
B - od zřizovatele (obec Pačejov) na provoz školy + chybějící mzdové prostředky
Plzeňský kraj

příjmy
výdaje
zisk

Obec Pačejov

provozní dotace
1 270 000 Kč
tržby (obědy, školné ŠD)
571 787 Kč
ostatní výnosy Šablony
682 985,93 Kč
ostatní výnosy
5 774 Kč
čerpání fondů
13 633,50 Kč
celkem příjmy
13 360 557,43 Kč
spotřeba materiálu
energie
opravy, údržba
služby
mzdové náklady
DHIM
ostatní
výdaje celkem
zisk

Doplňková činnost

příjmy
výdaje
ztráta

10 816 377 Kč
10 816 377 Kč
0 Kč

819 130,82 Kč
510 887,55 Kč
11 184,63 Kč
331 088,68 Kč
246 237,96 Kč
603 649,47 Kč
19 998 Kč
13 358 554,111 Kč
2003,32 Kč
82 440 Kč
84 042,23 Kč
-1 602,23 Kč

Rada Obce Pačejov schválila 24.4.2020 celkový hospodářský výsledek 401,09 Kč. Do rezervního
fondu bylo převedeno 401,09 Kč.

Výroční zpráva byla zpracována dle vyhlášky č.15/2005 Sb. ze dne 27.12. 2004, § 7.

V Pačejově

30.6.2020

RNDr. Hana Aldorfová
ředitelka.školy

Výroční zpráva projednána školskou radou:
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