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I. Základní škola 
1.1  Základní údaje o škole 
 
Název školy Masarykova základní škola Kdyně, okres Domažlice, příspěvková organizace 

 
Adresa školy Komenského 134,345 06 
IČ 70996709 
Bankovní 
spojení 

762652339/0800 

Telefon/fax 379731201/ 379731301 
E-mail tgm.skola@atlas.cz 
internetové 
stránky 

www.zs-kdyne.cz 
 

Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do 
sítě škol 

Od 1.9. 2007 

Název 
zřizovatele 

Město Kdyně 

Součásti 
školy 

Základní škola 102 004 331 
Školní jídelna 102604240 
Školní družina 115 000 208 

IZO 
ředitelství  

600065529 

Vedoucí a 
hospodářští 
pracovníci 

Ředitelka: Mgr. Jaruška Šafránková 
Zástupce pro I.st: Mgr. Jitka Svobodová 
Zástupce pro II.st: Mgr. Pavel Kopta 

Přehled 
hlavní 
činnosti 
školy  

Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou. Její 
činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou 
MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. , o školním stravování, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

Školská rada. Založena 16.3.2006 
Předseda: Mgr Dagmar Bauerová 
Členové: Ing. Vladimír Vilímec – za zřizovatele 
               Mgr. Pavel Kopta – za školu 
               Mgr. Jitka Svobodová 
               Václav Váchal – za rodiče 
               Ivana Mochurová 

http://www.zs-kdyne.cz/


 
 
1.2 Součásti školy 
 
součásti školy kapacita počet žáků počet tříd, 

oddělení 
počet pracovníků 
(přep.)  

základní škola 750 589 25 pedagogové: 36,692 
nepedagogové: 10,031  

školní družina 100 84 3 vychovatelky: 2,945 
školní jídelna 660 505 -                        8,909 
  
 
2. Personální údaje 
 
2.1  Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
 
vzdělání dosažené  muži ženy celkem % 
základní 0 7 7 11,5 
střední odborné 1 9 10 16,4 
úplné stř. odborné 2 8 10 16,4 
vyšší odborné 0 1 1 1,6 
vysokoškolské 4 29 33 54,1 
celkem 7 54 61 100,0 
 
 
2.2  Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
 
odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % 
učitel I.stupně 9 6 15 38,46 
učitel II. stupně 17 4 21 53,84 
vychovatelka 3 0 3 7,69 
celkem 29 10 39 100,0 
 
2.3  Aprobovanost výuky 
2.3.1  Na I.stupni je podle učebního plánu přiděleno 306 hodin, z toho je aprobovaně odučeno       
         202 hodin,tj.66%. 
2.3.2  Na II.stupni je podle učebního plánu přiděleno 418 hodin, z toho je aprobovaně odučeno 
          352 hodin, tj.84,2%. 
2.3.3  Aprobovanost na škole je 76,5%. 
          Na I.stupni je celkem 5 pedagogů s aprobací na II.stupeň, učí však už řadu let na I.stupni a  
          výsledky výchovně vzdělávacího procesu jsou u nich velmi dobré. 
          1 pedagog studuje PF v Plzni – studium pro získání kvalifikace  na I.stupni. 
          Z výše zmiňovaného vyplývá zdánlivě vyšší „neaprobovaná“ výuka na I.stupni. 
          Na II.stupni je 100% aprobovanost v předmětech Čj, Př, Ov, D. 
          4 pedagogové nesplňují kvalifikaci, 1 pedagog během školního roku složil státní zkoušky 
          na PF aprobace Z –Ov. 
         2 pedagogové dosud studují na  PF – aprobace F – Zt, Aj – N 
 



 
 
2.3.4  zařazení pracovníků do platových tříd 
 
platová třída počet zařazených pracovníků 
2 12 
3 1 
4 2 
5 1 
6 1 
8 1 
9 3 
10 2 
11 7 
12 27 
13 2 
 
2.3.5  Pracovní kolektiv se stále mění – odchod na mateřskou dovolenou, do starobního důchodu, 
          přestěhování. K 1.9.2008 jsme přijali 2 nové pedagogy.Během školního roku odešly 2 uči- 
          telky z II.stupně na mateřskou dovolenou; na zástup jsme přijali 1 důchodkyni (M), 1 student- 
          ku PF(4.roč.- Bi-Tv) a 9 hodin jsme přidělili stávajícím vyučujícím. 
          Koncem školního roku odešli ze školy 3 pedagogové, z toho 1 do starobního důchodu. 
 
 
3. Vzdělávací program školy 
 
3.1 Vzdělávací program 
 
vzdělávací program počet tříd 
Základní škola – čj. 16847/96-2 13 
Základní škola – rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných  
předmětů – čj. 21968/96-22 

 
1 

ŠVP – „Škola pro život“ podle RVP pro ZV čj. 31504/2004- 22 11 
 
Škola vyučuje podle vzdělávacího programu  Základní škola, v IX.A jsme vyučovali poslední  
školní rok podle programu ZŠ – rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů, 
v 1.,2.,6. a 7.ročnících podle ŠVP – Škola pro život. 
 
 
3.2  Učební plán školy 
 
3.2.1  Učební plán vzdělávacího programu Základní škola – příloha č.1 
3.2.2  Učební plán vzdělávacího programu Základní škola – RvMPřp – příloha č.2 
3.2.3  Učební plán ŠVP –Škola pro život – příloha č.3 
 
3.3 Volitelné, nepovinné předměty, zájmové útvary 
      Škola nabízí velké množství volitelných i nepovinných předmětů a zájmových útvarů. 
 



 
3.3.1 Volitelné předměty 
         6.roč.: 4 skupiny – 59 žáků 
                    Informatika (ICT) 
         7.roč.: 5 skupin – 84 žáků 
                    Aj,Nj,PSA(dívky,hoši),Ekp 
         8.roč.: 5 skupin – 62 žáků 
                    Aj,Nj,PSA – hoši, Domácnost -2 sk. 
         9.roč.: 4 skupiny – 70 žáků 
                    Aj,Nj, PSA,Cv z Čj a M 
 
3.3.2  Nepovinné předměty 
          V tomto školním roce jsme nabídli 7.roč. hodinu informatiky(ICT), aby žáci měli v každém  
           ročníku II.stupně každý týden alespoň 1 hodinu ICT – zúčastnilo se všech 82 žáků. 
          Na náboženství chodilo 14 žáků z celé školy. 
 
3.3.3 Zájmové útvary 
        Na škole pracuje celkem 14 zájmových kroužků: včelařský, zdravotnický, výtvarný I,II, mini- 
        kopaná, vybíjená I,II, košíková, country tance, rybářský, florbal, ruční práce, pohybové hry,  
        break,dance. 
        Počet zařazených žáků: 246, tj. 42,34 %.  
 
 
4. Počty žáků 
 
4.1 K 1.9.2008 nastoupilo do ZŠ 589 žáků, k 26.6.2009 skončilo 581 žáků – příloha č. 4 
4.2 Žáci přijatí do 1.ročníku základní školy: 

Počet 1.tříd:  3 
Počet dětí přijatých do 1.tříd:  61 
Počet odkladů pro školní rok 2008/2009: 9 
Počet dodatečných odkladů:  0 

4.3 Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy 
 
typ školy počet přijatých žáků 
víceleté gymnázium 3/z 5.roč., 8/ze 7.roč. 
čtyřleté gymnázium 13 
střední odborná škola (SOŠ)  50 
střední odborné učiliště (SOU)  34, z toho 11 učební obor s maturitou 
   
Z 9.roč.vyšlo celkem 98 žáků; na G,SOŠ a SOU s maturitou bylo přijato 74 žáků,tj,75,5 % 
vycházejících žáků. 
1 žákyně 9.roč.nepodala přihlášku,1 žák z 8.roč. odchází na SOU. 
 
4.4 Počet žáků na I.stupni je 286 žáků, tj.22,0/třídu. 

Počet žáků na II.stupni je 303 žáků, tj.25,25/třídu 
Ve srovnání se školním rokem 2007/2008 klesl letos počet tříd o jednu  a počet dětí klesl o  
39 žáků. 
Zvýšil se také počet žáků přijatých na víceletá gymnázia – ze ZŠ tak ubylo dalších 11 žáků! 

 



   
5. Hodnocení žáků 
 
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 
I.pololetí 
 
 počet žáků prospěli 

s vyznamenáním
prospěli neprospěli opravné 

zkoušky 
nehodnoceni 

I.stupeň 283 223 60 0 - 0 
II.stupeň 303 90 199 12 - 2 
Celkem 586 313 259 12 - 2 
 
II.pololetí 
 
 počet žáků prospěli 

s vyznamenáním
prospěli neprospěli opravné 

zkoušky 
nehodnoceni 

I.stupeň 282 204 78 0 0 0 
II.stupeň 299 96 187 14 11 2 
Celkem 581 300 265 14 11 2 
 
Výsledky celkového hodnocení jsou dobré,při závěrečném hodnocení prospělo s vyznamenáním 
51,63 % (300 žáků). 
Neprospělo celkem 14 žáků, tj.2,4 % žáků. 
11 žáků bude dělat opravné zkoušky a 2 žáci budou klasifikováni až po komisionálním přezkou- 
šení. 
Všichni žáci jsou hodnoceni klasifikačními stupni. 
 
5.2 Celkové hodnocení  žáků – chování  
 
1.pololetí   
                                                             
 uspokojivé neuspokojivé
 I.stupeň 0 0 
II.stupeň 5 2 
Celkem 5 2 
 
2.pololetí 
 
 uspokojivé neuspokojivé
I.stupeň 1 0 
II.stupeň 3 3 
Celkem 4 3 
 
Snížené známky z chování mají žáci za soustavné neplnění svých povinností, zapomínání pomůcek 
a učebnic, opakované prohřešky proti školnímu řádu. „Neuspokojivé“ chování mají 3 žáci za neom- 
luvené hodiny, hrubé chování ke spolužákům i vyučujícím, hrubé porušování školního řádu.  
Vzhledem k nedostatečné nebo žádné spolupráci s rodiči jsme u těchto žáků požádali o pomoc 
OSPOD v Domažlicích. 



 
 
 
  
5.3 Výchovná opatření (součet za 1.a 2.pololetí) 
 
 pochvala ŘŠ pochvala TU napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 
I.stupeň 0 80 37 9 2 
II.stupeň 15 86 98 45 27 
Celkem 15 166 135 54 29 
 
5.4 Docházka žáků – počet zameškaných hodin za celý školní rok 
 
 počet omluvených 

hodin 
průměr na 
žáka 

počet neomluvených 
hodin 

průměr na 
žáka 

I.stupeň 21 956  77,583 16 0,056 
II.stupeň 37 477 124,508 53 0,176 
Celkem 59 433 101,768 69 0,118 
 
 
6. Průběh a výsledky vzdělávání 
 
Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP Škola pro život. 
Každý vyučující pracuje podle vypracovaných tematických plánů – společně zpracované v rámci MS 
a předmětových komisí (velmi se osvědčilo). 
Po dvouletých zkušenostech se ŠVP ho musíme mírně poopravit a zjednodušit obsah učiva,dopraco- 
vat výstupy některých předmětů. 
Zvyšuje se podíl činnostního učení během výuky, na II.stupni stále převládá frontální vyučování, jen 
výjimečně se se využívá aktivní,prožitkové učení, ve vyšších ročnících je třeba zvýšit podíl experi-
mentování, i když se zvýšil počet laboratorních prací v hodinách CH,F,Př. 
Výuka je ve většině hodin vedena správně,převládají ale hodiny s tradiční stavbou. 
I v příštím roce budeme klást důraz na práci s cílem hodiny,na motivaci žáků,na závěrečné shrnutí 
učiva – tyto atributy kvalitní vyučovací hodiny chybí u některých učitelů,obzvlášť začínajících. 
Informovanost pedagogů o žácích se SPUCH je velmi dobrá,respektování možností a individuálních 
schopností těchto žáků je patrné ve většině hodin, zvlášť na I.stupni. 
V materiální podpoře výuky je stále co zlepšovat.Vybavení učebnicemi a pomůckami je velmi dobré 
ale stále postrádáme odborné učebny – všechny učebny využíváme jako kmenové třídy (velký počet 
dětí) – nevyhovující! 
Nově využíváme učebnu s interaktivní tabulí na II.stupni – nejčastěji využíváno v hodinách Aj,Nj,Čj, 
D,F,Ekp (vyučující stále zdokonalují své prezentace). 
Snažíme se o bezpečné klima ve třídě – v menším počtu tříd je to ale velmi obtížné, pro řadu žáků je 
těžké akceptovat stanovená pravidla, neustále řešíme závažnější a častější kázeňské přestupky. 
Při hodnocení žáků (ať už chování nebo prospěchu) se snažíme sjednotit a objektivizovat kritéria a 
využívat klasifikační řád(je vyvěšen v každé třídě a sžáky je podrobně probrán). 
Sebehodnocení žáka je téměř nevyužíváno – úkol do budoucna. 
ŠVP stanovil pro rozvoj klíčových kompetencí jako základní strategii využívání průřezových témat 
formou projektů.Tím se nám také daří efektivně a přirozeně propojit jednotlivé vyučovací předměty 
a využívat mezipředmětové vztahy. 
Na I.stupni se uskutečnily3 projekty, na kterých pracovali všichni žáci a učitelé: 



Den zraku(8.10.2008) 
Velikonoční tradice (7.4.2009) 
Den Země (20.4.2009). 
Další 4 projekty mají charakter „třídní“: Zelenina, Poštolka, Kdyně a okolí, Chodsko. 
Na II.stupni se uskutečnily 2 celostupňové projekty: 
Advent (28.11.2008) 
Světadíly (20.3.2009) – výsledkem dlouhodobé práce je další, v pořadí už třetí „velká kniha“. 
V rámci předmětů bylo realizováno dalších 17 projektů: Olympiáda, Vznik ČSR, Rodina, Příbramsko, 
Interwiev se sportovcem, Starověký svět, Místo kde žiji, Krásy naší Země, Zvíře, Kraje ČR, Polární 
kraje, Film, Duševní zdraví, Sopečná činnost, Austrálie, Poštolka, Náboženství. 
Výstupy z jednotlivých projektů zdobí stěny tříd a nejzdařilejší jsou trvalou výzdobou chodeb v pros- 
torách školy. 
Většina projektů (obzvlášť celostupňových) byla velmi zdařilá, žáci se dobře připravovali a s velkým 
nasazením vytvářeli výstupní prezentace. 
 
Dlouhodobě využíváme začleňování osvědčených exkurzí do výuky (viz plán exkurzí). 
 
 
 
 
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
7.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 
7.1.1 studium v oblasti pedagogických věd 
         pí Pechová – pokračuje ve studiu na PF Plzeň, příprava učitelů I.stupně ZŠ (předpokládaný ter- 
                              mín ukončení červen 2010)  
         pí Ticháčková – pokračuje ve studiu na PF Plzeň, příprava učitelů II.stupně,aprobace Aj-Nj, 
                              (předpokládaný termín ukončení červen 2012) 
         pí  Kreuzová – ukončila státní závěrečnou zkouškou studium na PF Plzeň,příprava učitelů na 
                              II.stupni,aprobace Z- O 
 
7.1.2 studium k rozšíření odborné kvalifikace 
         pí Koutná – ukončila studium – učitel Aj na II.stupni 
 
7.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
        pí Kreuzová – zahájila studium specializované činnosti Prevence sociálně patologických jevů 
                               (předpokládaný termín ukončení studia únor 2010) 
 
7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 
7.3.1 jazykové – pí Svobodová M.,p.Macner – studium Aj- začátečníci 
 
7.3.2 v rámci DVPP účast 21 pedagogů na 50 vzdělávacích kurzech a seminářích (dokladem o ab- 
        solvování průběžného vzdělávání je osvědčení uložené v portfoliu pedagoga) 
 
7.4 Vzdělávací semináře organizované školou (účast všech pedagogů) 
      2.9.2008 – práce s interaktivní tabulí 
 



7.5 Samostudium 
      probíhá v době vedlejších prázdnin v rozsahu 12 dnů (na základě § 24 odst.4 písm.b, zákona  
      č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících). 
 

         termín počet dnů téma 
Podzimní prázdniny 2 Bezpečnost žáků,klasifikační řád 
Vánoční prázdniny 4 Vnitřní předpisy a směrnice (zopakování) 
Pololetní prázdniny 1 Prevence sociálně patologických jevů 
Jarní prázdniny 3 Nové poznatky vědních oborů  (studium  

podle aprobace) – využití odborných ča- 
sopisů a literatury 
Pedagogická a školní psychologie (podle 
vyvstalých potřeb z výchovně vzdělávací- 
ho procesu) – využití odborné literatury 
z učitelské knihovny + odb.časopisy  

Velikonoční prázdniny 2 Studium materiálů pro práci se žáky  
se SPUCH 

Celkem  12  
 
 
 
 
                                               
8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní žáci 
 
8.1 Škola má celkem 89 integrovaných žáků: na I.stupni 35 žáků 
                                                                         na II.stupni 54 žáků 
     Tyto žáky evidujeme jako žáky se zdravotním postižením na základě vyšetření v PPP a třídní  
     učitelé vytváří individuální vzdělávací plán. 

- 2 žáci se sluchovým postižením 
- 1 žák s mentálním postižením 
- 4 žáci – vývojové  poruchy chování 
- 82 žáků – vývojové poruchy učení v různé kombinaci 

 
Nezřizujeme speciální třídy. 
Se žáky pracujeme formou individuální integrace ve třídě, umožňujeme jim používat potřebné kom- 
penzační pomůcky, zohledňujeme druh a stupeň postižení při hodnocení výsledků. 
Úzce spolupracujeme s PPP a s rodiči. 
Provádíme  u žáků, jejichž rodiče projrvili zájem, každotýdenní reedukaci a arteterapii. Letos fun- 
govalo 6 skupin se 24 žáky; reedukaci prováděli pí Strnadová a pí Václavovičová, arteterapii 
p.Kopta. 
8.2 Neevidujeme žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním. 
8.3 Nadané děti, resp.děti s dobrými studijními výsledky, se zájmem o výuku a s podporou rodičů, 
       navštěvují třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů:      
       počet tříd – 1  
       počet zařazených žáků – 28  
       V tomto školním roce skončil projekt zahájený ve školním roce 1998/1999, hlavním důvodem 
       byla výuka začínající podle ŠVP. 
      „Nadané děti“ máme vytypované vyučujícími, žádné nemá vyšetření v PPP a nevyučujeme je  



       podle IVP. Těmto dětem prohlubujeme vzdělávací obsah, zadáváme jim specifické úkoly, zapo- 
       jujeme je do samostatných prací a projektů a připravujeme je do vědomostních soutěží a olym- 
       piád vyhlašovaných MŠMT. 
 
 
9.Materiálně technické podmínky vzdělávání 
 
- Škola využívá celkem 4 objekty pro výuku a 1 budovu pro školní družinu. 
Od začátku března jsme z důvodu demolice Chánosu II přestěhovali 4 třídy I.stupně do budovy na 
náměstí (I.A,II.B) a do hlavní budovy v Komenského ul. (V.B,C).Na takto uvolněném místě se staví 
nová 8-i třídní budova školy. 
- Od 1.září 2008 je zprovozněna nová sportovní hala a dílny pro praktické činnosti – tím jsme mohli 
zkvalitnit výuku tělesné výchovy a praktických činností. Zároveň se ušetřil žákům i učitelům čas při 
stálém přecházení do pronajaté sokolovny a nevyhovujících prostor na dílny v budově na náměstí. 
- Hlavní budova je v dost zanedbaném stavu – opadává omítka, netěsní okna, nefunkční rozbité žalu- 
zie, zatéká z balkonu do spodních místností v přízemí, v suterénních prostorách využívaných školní 
kuchyní je vlhko (špatná izolace základů vzhledem ke stáří budovy) – zřizovatel je informován. 
- Střecha nad školní jídelnou při větších a delších dešťových a sněhových srážkách prosakuje (neustá- 
le provádíme dílčí opravy a malujeme strop!);každoročně žádáme zřizovatele o generální opravu, ale 
neúspěšně. 
- Škola nemá dostatečný počet odborných učeben s potřebným vybavením, výuka probíhá v kmeno- 
vých třídách a to vyžaduje neustále přenášení pomůcek. 
- Nově jsme vybudovali na II.stupni učebnu s interaktivní tabulí, která je hojně využívána. 
Ke konci školního roku jsme koupili a instalovali 2.interaktivní tabuli pro I.stupeň do budovy na 
náměstí – její intenzivnější využití předpokládáme v příštím školním roce. 
- Vybavení učebnicemi a učebními pomůckami je dostatečné. 
 
 
10. Akce školy      
 (výlety, soutěže, návštěva divadel a muzeí, besedy, olympiády,kurzy) 
 
10.1 Škola dlouhodobě doplňuje výchovně vzdělávací proces organizováním aktivit jako jsou návštěv- 
        va divadel, koncertů, výstav, besedy, exkurze a zahraniční zájezdy. 
        Na I.stupni proběhlo celkem 22 akcí, kterých se zúčastnilo 2315 žáků (tj. 8 akcí /žáka) 
        Na II.stupni se uskutečnilo celkem 27 akcí s účastí 2280 žáků ( tj. 7,5 akce /žáka). 
        Tyto akce plánujeme ve spolupráci s MKS Kdyně, s Městskou knihovnou ve Kdyni, Muzeem  
        příhraničí, s Českým svazem chovatelů a zahrádkářů. 
        Řadu akcí připravuje vyučující, popř.třídní učitel podle Plánu exkurzí, ve kterém jsou začleněny  
        osvědčené a vyzkoušené tematické exkurze podle jednotlivých ročníků a předmětů. 
 
10.2 Tradiční akce 
        organizované už řadu let jsou: 
        plavecký výcvik pro žáky 2.- 5.roč. – účast 225 žáků 
        lyžařský kurz pro žáky 7.roč. – účast 44 žáků 
        zahraniční exkurze – Francie pro žáky 8.roč. – účast 22 žáků v termínu od 29.5. – 7.6.2009 
                                       -  Německo – účast 35 žáků v termínu 16.6.2009 
 
10.3 Výlety na závěr školního roku 
        byly připraveny třídními učiteli pro všechny třídy.            



 
10.4 Účast žáků v soutěžích 
 
10.4.1 Školní kola – účast 463 žáků v soutěžích Přírodovědný klokan, Matematický klokan, Olym- 
           piáda  z Čj, Aj, Z, Bi, Pythagoriáda, čtenářská soutěž. 
           Nejúspěšnější žáci reprezentují školu v okresních kolech soutěží. 
 
10.4.2 Okresní kola – účast 263 žáků 
 
název soutěže počet žáků výsledek,umístění 
Čtenářská soutěž 
(oblastní kolo) 

9 2.roč.: 1.a 2.místo 
3.roč.: 1.místo 
5.roč.: 1.a 2.místo 

Vybíjená 
(oblastní kolo) 

32 1.kategorie: 2.a 3.místo 
2.kategorie: 1.a 3.místo 

Preventan Cup 12 3.místo 
Minikopaná 
McDonald‘sCup 
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3.místo 

Hlídka mladých zdravotníků 22 6.,7.,10.,16.místo 
Stolní tenis 4 1.místo 
Přírodovědný klokan 28 1.,4.,5.místo 
Volejbal – dívky 8 1.místo 
Přehazovaná – dívky 9 3.místo 
Košíková 10 5.místo 
BiO – 8.,9.roč. 2 6.,7.místo 
Bio – 6.,7.roč. 2 15.,16.místo 
ZO 6 6:,7.,10.místo 
Soutěž v psaní na PC 4 18.,22.místo 
Atletická liga 5 3.místo 
Coca cola Cup 14 5.- 8.místo 
Pohár rozhlasu 37 2x3.místo 

4.místo 
  
10.4.3 Krajská kola – účast 32 žáků 
 
název soutěže počet žáků výsledky, umístění 
Stolní tenis 4 2.místo 
Eurorébus 22  5.místo 
Volejbal 8 4.místo 
 
 
10.4.4 celostátní kola – účast 57 žáků 
 
- Už po páté jsme se zúčastnili soutěže v anglickém jazyce Videopohlednice mého města. 
  Soutěžily 2 skupiny žáků – celkem 54 žáků ze 4.a 5.roč. – a žáci z 5.roč. získali v rámci ČR  
  3.místo! Žáci 4.roč.obsadili 4.místo. 
- V zeměpisné soutěži Eurorébus reprezentovali 3 žáci školy Plzeňský kraj a uhájili v ohromné 
  konkurenci 24.místo. 



 
11. Škola a veřejnost, spolupráce s rodiči 
 
11.1 Školská rada založená 16.3.2006 má 6 členů (viz úvod). 
        Sešla se pouze 28.5.2009 a delegovala z řad rodičů 1 zástupce do konkurzní komise pro výběr  
        nového ředitele školy (p.Váchal). 
 
11.2 Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 
        Organizujeme tradičně v listopadu (20.11.) a v dubnu (23.4.) třídní schůzky a v lednu (8.1.) a  
        v květnu (28.5.) individuální schůzky vyučujících s rodiči, na kterých rodiče hlavně zajímá pro- 
        spěch jejich dětí. 
        Zájem rodičů o školní práci není dostatečný a klesá s rostoucí výší plnění povinné školní do- 
        cházky. 
        Hojně navštěvované jsou tradičně organizované akce 
        na I.stupni – informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků (11.9.2008) 
        na II.stupni – beseda k volbě povolání pro rodiče žáků 9.roč. (13.11.2008). 
 
11.3 Školní akce pro rodiče a kdyňskou veřejnost  
       Tradiční a velmi navštěvované akce jsou 

- pasování prvňáčků – malá slavnost pro žáky 1.ročníků a jejich rodiče 
- slavnostní předávání vysvědčení žákům 9.ročníků (25.6.2009), při kterém je zhodnocena 

jejich práce na škole,obdrží pamětní list,event.knižní odměnu a krátkým „kulturním“vystou- 
pením se rozloučí se ZŠ. 
 

„Papírový“betlém vytvořili letos poprvé žáci při výtvarné výchově a při arteterapii, postavili ho 
v prostorách před muzeem a po několik dní jsme tak přispěli k vánoční atmosféře ve městě. 
 

     Kdyňská veřejnost využívala vzdělávací kurzy pro dospělé – Aj,Nj,ICT .Splnili jsme tak požadav- 
     ky projektu „MZŠ ve Kdyni jako aktivní tvůrce kvalitního celoživotního vzdělávání“,což byl náš  
     úspěšný grantový projekt u KÚ Plzeňského kraje. 
 
12. Údaje o výsledcích inspekce 
 
Ve školním roce 2008/2009 neprovedla ČŠI na škole žádnou kontrolu. 
 
13.Výkon státní správy 
 
druh rozhodnutí  počet  odvolání 
Přijetí k PŠD 44 0 
Odklad PŠD 9 0 
Dodatečný odklad 0 0 
Přestup a přijetí na MZŠ 15 0 
Povolení IVP 46 0 
Celkem 114 0 
           
 
 
 



 
14. Zpracované projekty  
 
Krajský úřad Plzeňského kraje (jako poskytovatel) přispěl částkou 25 000,-Kč na projekt „Využít 
každý den“.Žáci 6.ročníků, celkem 59 žáků, se ve 2 třídenních internátních pobytech v Koutě na 
Šumavě snažili položit základy k úspěšnému fungování nových třídních kolektivů. 
Akce se uskutečnila ve dnech 15.9.- 17.9. a 18.9.- 20.9.2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             Zpracovala: Mgr.Jaruška Šafránková 
                                                                                                   ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


