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1. Charakteristika školy 

   
  

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, Národních 
mučedníků 185, Klatovy 4, 339 01  
příspěvková organizace 
IZO: 102 164 282 
IČO: 708 74 409 
tel: 376 312 154, fax: 376 326 089, e-mail: skola@maszskt.cz 
ředitelka školy: Mgr. Emilie Salvetrová 
Název a adresa zřizovatele: Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 
Poslední zápis do školského rejstříku.  
č. j.: MŠMT-39419/2014-2 ze dne 31. 10. 2014, s účinností od 01. 01. 2015 
 
 
 
1.1. Seznam odloučených pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) 

 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Národních mučedníků 185, 
Klatovy 4, 339 01 

17 443 

Odloučené pracoviště Žižkova 360, Klatovy 4, 339 01  2 49 

 
 

1.2. Vzdělávací program školy 
 

Název vzdělávacího programu Č. j. V ročníku 

ŠVP Škola pro život KTM ZŠ 1825/16 2. – 5.; 8. – 9. 

ŠVP  Škola pro život KTM ZŠ 450/17 1., 6. – 7. 

Rozšířená výuka předmětů - - 

 
 

1.3. Součásti školy  
 

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení 

Počet přepočtených 
pedagogických 

pracovníků 

ŠD samostatná 180 177 6 4,213 

 
 

Název součásti Kapacita 
 

Počet stravovaných Počet 
přepočtených 

pracovníků 
dětí, žáků zaměstnanců cizích 

ŠJ 850 444 44 81 6,0 

 
 
 

mailto:skola@maszskt.cz
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1.4. Typ školy 
 

Úplná základní škola. 
 
 
1.5.  Spádový obvod školy  

Do naší školy dojíždí celkem: 187 žáků (38,0 % všech žáků) z těchto obcí: 
Běšiny 17 Měčín 1 
Bezděkov 4 Milívov 1 
Bolešiny 2 Miřenice 1 
Čachrov 7 Mochtín 43 
Červené Poříčí 1 Nezdice 2 
Číhaň 6 Nová Ves 1 
Dolany 6 Plánice 1 
Heřmanova Huť 1 Poleň 1 
Chlistov 5 Předslav 6 
Chotěšov 1 Strážov 1 
Chudenice 7 Týnec 9 
Janovice nad 
Úhlavou 

8 Velhartice 1 

Klenová 1 Vrhaveč 41 
Lomec 11 Zborovy 1 

 
Dva žáci plnili povinnou školní docházku v zahraničí (SRN, Velká Británie). 

 
 

1.6.  Speciální třídy 

 Počet 
tříd 

Počet 
zařazených 

žáků 

Poznámka 

Speciální třída - -  

S rozšířenou výukou - - Jaký předmět:     - 

 
 

1.7. Individuální integrace postižených dětí 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 2 

Sluchově postižení - 

Zrakově postižení 2 

S vadami řeči 3 

Tělesně postižení - 

S více vadami - 

S vývoj. poruchou učení a chování 13 

Celkem 20 

 
Doporučení PPP nebo SPC k 30. 9. 2017: 
Podpůrné opatření 1 – 27 žáků 
Podpůrné opatření 2 – 5 žáci 
Podpůrné opatření 3 – 5 žáků 
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1.8. Materiálně technické zajištění školy 
 

Pro výuku tělesné výchovy se ve škole využívají dvě tělocvičny, v případě 
příznivého počasí se cvičí na sportovním víceúčelovém hřišti s umělým povrchem. 

K prohloubení znalostí o počítačích a o výpočetní technice jsou zřízeny dvě 
počítačové učebny. Počítačové vybavení učeben je z roku 2012 a 2015, od roku 
2015 pracují někteří učitelé s iPADy. 

V učebnách jsou instalovány interaktivní tabule, které byly většinou pořízeny 
z projektu Peníze školám v roce 2011.  

Na chodbě v prvním patře je umístěno promítací zařízení, na němž žáci mohou 
zhlédnout fotografie z různých školních akcí, ve druhém patře jsou promítány 
informace televize FILM Pro. 

O přestávkách mají žáci k dispozici dva stolní fotbaly, jeden je umístěn na chodbě 
před kanceláří školy v prvním patře, druhý ve druhém patře. 

Průběžně se snažíme o obnovu vybavení učeben, kabinetů a pomůcek pro 
výuku. 
 
 

1.9. Školská rada 
 

Jednání školské rady se uskutečnilo 28. srpna 2017. Na programu bylo 
projednání a schválení Školního řádu Masarykovy ZŠ Klatovy a projednání školního 
vzdělávacího programu pro 1., 6. a 7. ročník ve školním roce 2017/2018 a rozpočtu 
školy. Členové školské rady byli seznámeni s organizací školního roku 2017/2018. 

2. října 2017 schválila školská rada Výroční zprávu za školní rok 2016/2017. 
9. listopadu 2017 se konaly volby do školské rady na období 1. 1. 2018 až 

31. 12. 2020. Za zákonné zástupce byli zvoleni paní Věra Benedová a Ing. Martin 
Kříž, zástupci učitelů se stali Mgr. Zdeňka Machová a Mgr. Lukáš Kopecký. Město 
Klatovy zastupuje paní Pavla Hilscher a Ing. Jiří Dio. Školská rada se v novém 
složení sešla na jednání 18. prosince 2017, kdy zvolila předsedkyní Mgr. Zdeňku 
Machovou, dohodla se na znění jednacího řádu a souhlasila s hodnocením výsledků 
jednoho žáka na vysvědčení kombinací klasifikačního stupně a slovního hodnocení. 

7. června 2018 se zástupci učitelů (Mgr. Machová, Mgr. Kopecký) účastnili 
schůzky vedení školy se zástupcem odborové organizace (Mgr. Šlajsová). Obsahem 
projednávání byl návrh nové kolektivní smlouvy. 

Poslední setkání ve školním roce 2017/2018 se konalo 27. srpna 2018. Školská 
rada schválila úpravu školního řádu, projednala školní vzdělávací program.  

 
 
 

2. Údaje o pracovnících školy  
 
 

2.1. Přehled o zaměstnancích školy 
 

Počet všech pracovníků * Počet pedagogických pracovníků * 

51/45,253 37/32,463 
 

*lomené číslo: fyzický stav / přepočtený stav 
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2.2. Personální změny 
 

 Školní rok 2017/2018 

Počet učitelů, kteří nastoupili na školu 6 

- z toho absolventů PF, VŠ (u ŠD absolventů SPgŠ) 1 

Počet učitelů, kteří odešli ze školy 4 

- z toho na jinou školu 2 

- z toho mimo školství 2 

Počet pracovníků v důchodovém věku 8 

 
 
2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden  100 556 

- z toho počet neaprob. hodin  8,90 chemie, výchova ke 
zdraví, svět práce, 
zeměpis, provoz 

domácnosti, příprava 
pokrmů, informatika, 
výtvarná výchova, 
tělesná výchova 

- některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné): - 
 
 

2.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Počet vzdělávacích akcí 29 

Celkový počet účastníků 32 

Vzdělávací instituce Krajské centrum vzdělávání a Jazyková 
škola Plzeň, NIDV, ČŠI, Západočeská 
univerzita PF Plzeň, Jihočeská univerzita PF 
České Budějovice 

 
Ve školním roce 2017/2018 se uskutečnila část dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků z projektu „Vzdělávání“ OP VVV, tzv. Šablony pro ZŠ a 
MŠ.  

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ZŠ v rozsahu 16 hodin – čtenářská 
gramotnost 

zúčastnilo se 11 pedagogických pracovníků 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ZŠ v rozsahu 16 hodin – matematická 
gramotnost 

zúčastnilo se 7 pedagogických pracovníků 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 
ZŠ v rozsahu 80 hodin – cizí jazyky 

zúčastnilo se 19 pedagogických pracovníků 

Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ 
zaměřené na inkluzi v rozsahu 8 hodin 

zúčastnilo se 25 pedagogických pracovníků 
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3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 
 
3.1. Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/19 

 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů  Skutečný počet 
přijatých dětí 

Skutečný počet 1. tříd 

navržen skutečnost 

63 10 11 50 2 

Jedna žákyně bude plnit povinnou školní docházku v zahraničí (Rakousko). 
 
3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 

 

Počet 
celkem 

Z toho přijatých na 

gymnázia SŠ s maturitou SOU Jiné 

59 9 30 20 - 

 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 13 

Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 8 

 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2017/18 

Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah 
(počet hodin / týden) 

- - - 

 
 
4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 
4.1. Prospěch žáků  

 

Počet žáků 
celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním  

(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
částečně 

slovně 

495 251 232 12 9 1 

- analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání – 
do skupiny neprospívajících (s několika nedostatečnými) patří zejména žáci, 
kteří již na daném stupni opakovali ročník, a proto nekonají opravné zkoušky a 
postupují do ročníku vyššího. 
 
 

4.2. Chování žáků 
                      Snížený stupeň z chování:                    Počet žáků:  

 I. pol. II. pol. 

2. stupeň 5 5 

3. stupeň 0 1 

 
4.3. Docházka žáků  

 I. pol. II. pol. 

Zameškané hodiny  24 696 30590 

- z toho neomluvené 1 40 
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4.4. Přehled volitelných a nepovinných předmětů 
 

Volitelné předměty:  
 

8. roč. – informatika, konverzace v  Aj, technická praktika 
9. roč. – informatika, technická praktika, estetická výchova 

 
Nepovinné předměty: 

 
- sborový zpěv, 
- sportovní příprava, 
- pohybové hry, 
- francouzský jazyk. 

 
 
 
4.5. Zkušenosti se ŠVP 

 
Ve školním roce 2017/2018 probíhala výuka podle platného RVP, tzn. ŠVP „Škola 

pro život“ ve 2. - 5. a 8. - 9. ročníku s č. j. KTM ZŠ 1825/16. Žáci 1., 6. a 7. ročníku se 
učili podle nově upraveného učebního plánu ŠVP Škola pro život č. j. KTM ZŠ 
450/17. Žáci dosáhli požadovaných výstupů podle svých schopností a zájmu 
o předmět. Průřezová témata byla v průběhu vyučování vhodně zařazována. 

Naplnění školního vzdělávacího programu je realizováno různorodými 
vyučovacími metodami a formami. Součástí výuky je návštěva filmových a 
divadelních představení, hudebních pořadů, výstav, přednášek, seminářů a účast 
žáků na exkurzích, sportovních kurzech a dalších akcích. 

Všeobecný rozhled a znalosti žáků z nedávné doby podpořily relace ve školním 
rozhlase, v nichž žáci 8. třídy připomněli svým kamarádům významné historické 
mezníky 20. století. Devátý ročník se blíže seznámil s historií a životem T. G. 
Masaryka formou semináře k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka.  

Pro lepší pochopení historie našeho státu byl do výuky v 9. ročníku zařazen 
seminář o vývoji československého státu v období let 1945 až 1989 a také dějepisná 
exkurze na významná místa této doby. Dne 20. června 2018 jsme společně se 
zástupci města Klatov, rodinných příslušníků a dalších složek uctili památku obětí 
popravených v době 2. světové války ve Spáleném lese v Lubech. 

Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění 
a kultura byly prohlubovány návštěvou divadelních představení v Klatovech 
(Dobrodružství hastrmana Tatrmana – 1. ročník) a Divadla J. K. Tyla v Plzni (6. 
ročník – Labutí jezero, 7. ročník – muzikál Zvonokosy, 8. ročník – Kdyby tisíc 
klarinetů, 9. ročník – Počestné paní plzeňské aneb Mistr ostrého meče). V návaznosti 
na probírané učivo žáci průběžně navštěvují programy a výstavy městské knihovny, 
klatovského muzea či kulturního domu. 

Odborné exkurze (např. historické památky Klatov, ZOO Plzeň, Praha, Říp, 
Techmánie Plzeň, planetárium v Plzni, koncentrační tábor Lidice, pevnost Terezín, 
environmentální centrum Kašperské Hory apod.) byly vhodně zařazovány 
k probíranému učivu a současně teoretické poznatky žáků vhodně doplňovaly. 
Zeměpisné znalosti si žáci každoročně doplňují při interaktivním vzdělávacím pořadu 
Svět kolem nás, letos se zaměřením na Kubu. 
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Znalosti žáků z oblasti cizích jazyků byly v případě anglického jazyka prověřeny 
zhlédnutím anglického divadla „Peter Black“ nebo Puss in boots v klatovském divadle 
(5. až 9. ročník). Žáci 2. stupně se zúčastnili šestidenní exkurze do Anglie, kde si 
v praxi vyzkoušeli své komunikační schopnosti. Německý jazyk si pedagogové i žáci 
procvičili při návštěvách zástupců družební školy ve Schwandorfu, žáci 6. ročníku při 
exkurzi po německém příhraničí (Neukirchen, Hohenbogen, Arrach, Lohberg, 
Arbersee). 

V letošním roce poprvé měli žáci možnost při výuce fyziky skypovat s NASA, 
dozvědět se mnoho nového a současně získat okamžité odpovědi na své dotazy. 
Jazykovou vybavenost využívali při mezinárodním setkání přes skype s dětmi z Indie, 
Bangladéše, Rakouska apod. Na podzim se zájemci z řad žáků i rodičů zúčastnili 
virtuálního výletu do muzea fosilií a na jaře do muzea raketoplánů a dalších 
vesmírných těles v USA. 

V oblasti technických a přírodovědných předmětů jsme spolupracovali se SPŠ 
Klatovy – návštěva dílen a laboratoří. Laboratorní práce při výuce chemie a fyziky se 
realizovaly v laboratořích SŠZP Klatovy. Žáci besedovali se zástupcem Českého 
mysliveckého spolku, osmáci navštívili Čističku odpadních vod Klatovy. Na konci 
školního roku všichni žáci navštívili v tělocvičně mobilní planetárium s programem 
upraveným pro různé věkové skupiny pracovníky plzeňského planetária. 

Dlouhodobě spolupracujeme se studenty stomatologické fakulty v Plzni, kteří i 
v letošním roce učili naše žáky 1., 2. a 6. ročníku, teoreticky i s praktickým nácvikem, 
správné zubní hygieně.  
 
Sportovní zaměření: 

V počátku školního roku byl zorganizován turistický kurz se zaměřením na 
seznámení nových kolektivů žáků v 6. ročnících. 

Výborných sněhových podmínek na šumavském Špičáku využilo celkem 
sedmdesát šest žáků z 6. – 9. ročníku při lyžařských a snowboardových kurzech. 
Vodáckého výcviku na Vltavě se na konci školního roku zúčastnilo třicet pět žáků z 8. 
a 9. tříd. 

Během celého školního roku se mnoho žáků účastnilo různých sportovních 
soutěží na úrovni školní, okresní, krajské i republikové. Největšího úspěchu dosáhli 
hoši 8. a 9. ročníku v atletice, kdy postoupili do republikového kola v Kolíně. Již 
tradičně jsou reprezentanti školy účastníky krajských kol v basketbalu (chlapci i 
dívky), přespolním běhu (chlapci), atletice (chlapci) či florbalu (chlapci i dívky). 

Žáci 3. a 4. ročníku se od začátku září až do konce listopadu zdokonalovali 
v plavání v místním plaveckém bazénu. 

 
Všeobecnou připravenost ke studiu na střední škole ukázali žáci 9. ročníku 

v červnu 2018. Každý žák představil svoji celoroční aktivitu při prezentaci vlastní 
ročníkové práce. Krátké shrnutí přednesl také v jazyce anglickém či ruském. Již 
v průběhu listopadu 2017 si každý vybral téma, které ho zajímá, a za pomoci 
pedagogů ho podle předem stanovených pravidel zpracoval do písemné podoby. 
Současně si připravil prezentaci pro své spolužáky a hodnotící komisi. Práce byla 
hodnocena z pohledu českého jazyka, anglického jazyka, odborného předmětu, 
informatiky, ale také z hlediska naplnění kompetencí základního vzdělávání 
(kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, 
občanské i pracovní).  
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Vzájemnou spolupráci si vyzkoušeli zástupci žáků 2. stupně 28. listopadu 2017 
při školním fóru. V závěru účastníci fóra přednesli náměty pro zlepšení školního 
prostředí: školní bufet a zdravá jídla v něm, voda bez bublinek; wi-fi pro žáky; zřízení 
klubovny, fotbálek ve 2. patře budovy, možnost chodit o přestávkách na zahradu. 
Některé žákovské návrhy byly realizovány. 

 
 

5. Nadstandardní aktivity 
 

5.1. Zájmová činnost organizovaná školou  
 
 Škola nabízí řadu zájmových kroužků (a nepovinných předmětů) tak, aby jejich 
skladba vyhovovala jak místním, tak dojíždějícím dětem a odrážela pestrost jejich 
zájmů. Žáci mohou navštěvovat různé kroužky – výtvarný, baseball, stolní tenis, 
basketbal, sportovní gymnastiku, přípravu na přijímací zkoušky, kroužky angličtiny.  

Velký podíl na zájmové činnosti má školní družina pro žáky 1. stupně.  Po celý 
rok pracovala v šesti odděleních. První, druhé a páté oddělení se účastnilo společné 
družinové hry „Pohádková cesta“. Oddělení starších žáků se zapojila do spolupráce 
2. a 9. ročníku, kdy celý rok děti prožívaly dobrodružství s Harry Potterem. Celá 
školní družina se během školního roku setkala na čtyřech tradičních společných 
akcích – Vánoční besídka, Masopust, oslava Dne Země i Dne dětí. 

Školní družina v průběhu celého roku spolupracuje s nadací „Podej mi ruku“. 
 
Velkou výzvou byl 21. prosince 2017 den otevřených dveří spojený s vánočním 

jarmarkem. Tomuto datu předcházely velké přípravy materiálu a vyrábění nejen při 
výuce výchov, ale i ve volném čase žáků a učitelů. Na „prodejních pultech“ se 
objevily velmi pěkné výrobky s vánoční tematikou, a tak si návštěvníci dne 
otevřených dveří nejen prohlédli školu a její vybavení, sami si vyzkoušeli některé 
fyzikální a chemické pokusy, ale získali i vánoční výzdobu. Velké poděkování za 
organizaci vánočního proto patří žákům, učitelům i rodičům dětí. Občerstvení ve 
formě sponzorského daru poskytly klatovské Pekárny a cukrárny, a. s. a sušický 
DOPLA PAP, a. s. Výtěžek jarmarku byl předem určen k předání paní Tržové jako 
příspěvek na pomůcky pro její dceru Nikolku. Dobrou náladu podpořila také 
vystoupení pěveckých sborů a dalších žáků. 

 
 

5.2. Mimoškolní aktivity (prezentace školy na veřejnosti) 

O zajímavých akcích a úspěších školy se zájemci dovídají na internetových 
stránkách školy (www.maszskz.cz) a ve školním časopise Masčásek, který redakční 
rada v čele s Mgr. Karhanovou a Mgr. Královou vydává dvakrát ročně. Činnost školy 
prezentujeme též v Klatovském deníku. S nejvýznamnějšími akcemi škola seznamuje 
klatovské občany prostřednictvím reportáží FILMpro.  

Žáci vystupují na kulturních akcích pro veřejnost, školu reprezentují zejména 
pěvecké sbory Zvoneček a Sněženky a machři.  

Školní rok Sněženky začaly vystoupením k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka u 
pamětní desky ve škole a v budově ÚO Policie ČR v Klatovech. Společně s dalšími 
sbory z celé České republiky zazpívaly 1. prosince 2017 při Mši za Stonožku 
v chrámu sv. Víta v Praze. S programem připraveným do pražské katedrály dále 
účinkovali v Domově seniorů v Klatovech a Újezdci při rozsvěcení vánočního 

http://www.maszskz.cz/
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stromku. Společně se sborem mladších žáků přinesly vánoční atmosféru také 
do Domu pokojného stáří v Klatovech. 

Tradičně oba sbory vystupovaly při vánočním jarmarku ve škole, na náměstí Míru 
při vánočních i velikonočních trzích či v pořadu připraveném pro děti z mateřských 
škol. Na jaře byl sbor Sněženky a machři požádán o spolupráci s kapelou Kabát 
revival Plzeň. 

25. dubna 2018 reprezentovaly Sněženky naši školu na Musischer Abend 
v partnerské Realschule ve Schwandorfu. 

Vrcholem školního roku byla akademie v klatovském divadle 10. května 2018. 
Pořadu s názvem „Dej mi úsměv“ se zúčastnily nejen oba pěvecké sbory, ale paní 
učitelky se svými žáky připravily i mnoho tanečních a divadelních vystoupení.  

Sbor se rozloučil se školním rokem vystoupením na akci města „Táhneme za 
jeden provaz“ na konci června. 

Děti z mateřských škol měly možnost seznámit se se školou za pomoci starších 
spolužáků a pedagogů. Na podzim 2017 si ověřily svoji obratnost při zábavném 
cvičení v tělocvičně a na jaře 2018 si za pomoci žáků z devátých tříd vyzkoušely 
hodinu informatiky, kdy pracovaly na počítačích. Někteří předškoláci navštívili a 
prohlédli si školu společně se svými rodiči při spojeném dnu otevřených dveří se 
schůzkami SRPDŠ 5. dubna 2018. S  učitelkami školy se poté setkali 30. dubna 2018 
při zápisu k povinné školní docházce. Poslední akcí projektu bylo společné setkání 
pedagogů školy se zákonnými zástupci budoucích školáků uskutečněné na konci 
června. Rodičům byly předány informace ke školním potřebám, organizaci výuky, 
dále informace školní družiny a školní jídelny. 

Zajímavé údaje o škole si rodiče i široká veřejnost mohou přečíst na webových 
stránkách školy www.maszskt.cz. 

 
 

5.3. Účast v soutěžích 
 

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčast. 

žáků 

1.místo 2. místo 3. místo 

mezinárodní      

republiková Mladý zahrádkář 1    

regionální 
(krajské) 

Dějepisná olympiáda 1    

Atletický čtyřboj – st. 
žáci 

5 družstvo   

Přespolní běh – st. 
žáci 

6   družstvo 

Přespolní běh – ml. 
žáci 

6    

Florbal – st. žákyně 9   družstvo 

Florbal – st. žáci 9   družstvo 

Florbal – ml. žákyně 9    

Basketbal – st. žáci   družstvo  

Basketbal – ml. žákyně    družstvo 

Pohár rozhlasu – st. 
žáci 

10    

Aquatlon 1   1 

okresní Mladý zahrádkář 2    

http://www.maszskt.cz/
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Floristická soutěž 1    

Dějepisná olympiáda 1    

Pythagoriáda 4    

Matematický klokan 1   1 

Matematická 
olympiáda 

2    

Soutěž v anglickém 
jazyce 

2    

Olympiáda v českém 
jazyce 

2    

Čtenářská soutěž 1  1  

Recitační soutěž 1 1   

Zeměpisná olympiáda 3   1 

Přespolní běh – st. 
žáci 

5 družstvo   

Přespolní běh – ml. 5 družstvo   

Atletický čtyřboj 5 družstvo   

Florbal – ml. žákyně 9 družstvo   

Florbal – st. žákyně 7 družstvo   

Florbal – st. žáci 9 družstvo   

Florbal – ml. žáci  10 družstvo   

Basketbal – st. žáci 7 družstvo   

Basketbal – ml. žákyně 7 družstvo   

Sportovní gymnastika 2   1 

Běh na lyžích 1   1 

Volejbal- st. žákyně 8   družstvo 

Volejbal – st. žáci 7    

Minivolejbal 5    

Pohár rozhlasu – ml. 
žákyně 

10    

Pohár rozhlasu – ml. 
žáci 

9    

Pohár rozhlasu – st. 
žákyně 

10    

Pohár rozhlasu – st. 
žáci 

10  družstvo  

Fotbal – st. žáci 14    

Atletický čtyřboj – ml. 
žákyně 

5    

 Vybíjená 16    

Basketbal 10  družstvo  

Atletický trojboj 1. až 3. 
ročník 

4 družstvo 1 1 

Atletický trojboj 4. až 5. 
ročník 

4   1 

McDonald´s cup 4. a 5. 
ročník 

11   družstvo 
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5.4. Údaje o spolupráci s odborovou organizací: 
 
 Spolupráce s odborovou organizací probíhala na základě Kolektivní smlouvy a 
platné legislativy. 7. června 2018 se uskutečnilo jednání o nové kolektivní smlouvě 
mezi předsedkyní odborové organizace a vedením školy za přítomnosti zástupců 
školské rady. Dne 21. června 2018 bylo zaměstnancům školy oznámeno ukončení 
činnosti odborové organizace v Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních 
mučedníků 185. 

 
 

5.5. Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení, mezinárodní      
styky -„družební“ školy, atd.) 
 
Ve školním roce 2015/2016 započala spolupráce s partnerskou školou Konrad – 

Max – Kunz – Realschule ve Schwandorfu.  
Ve školním roce 2017/2018 spolupráce pokračovala na základě realizace 

společného projektu „Jedeme dál“ v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 
EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2017 – 2020 Dispoziční fond. 

Podle plánu se na podzim 2017 uskutečnilo setkání pedagogů ve Schwandorfu. 
Součástí programu byla prohlídka školy a města. 

Druhou částí projektu byl ve dnech 25. – 27. dubna 2018 třídenní pobyt 
klatovských žáků v Realschule Schwandorf. První den se uskutečnilo školní 
představení žáků – Musischer Abend, na kterém naši školu reprezentoval pěvecký 
sbor Sněženky a machři. Druhý den byl věnován návštěvě Regensburgu. Na závěr 
žáci společně natočili videa, ve kterých v češtině i němčině ukázali své jazykové 
kompetence, důvtip a kreativitu. 

V příštím školním roce chceme ve vzájemné spolupráci pokračovat podáním 
další projektové žádosti v programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko 2017 – 2020 Dispoziční fond. 

 
 

6. Výchovné poradenství 
 

6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství 
 

Výchovné poradenství vychází z celoročního plánu, jenž je vypracován vždy na 
začátku školního roku a zveřejněn na internetových stránkách školy. Jednotlivé akce 
a činnosti jsou rozvrženy po jednotlivých měsících. Na začátku školního roku je 
největší pozornost věnována doplnění kartotéky žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a zpracování individuálních vzdělávacích plánů. 

Během školního roku se žákům i rodičům poskytují informace, konají se 
konzultace se žáky i s rodiči, společně se řeší výchovné i prospěchové problémy. Ze 
všech jednání je písemný záznam. V prvním pololetí školního roku je věnována 
zvýšená pozornost volbě povolání. Tímto tématem se žáci zabývali zejména 
v předmětu Svět práce v 8. a 9. ročníku. V letošním roce se žáci v rámci volby 
povolání zúčastnili exkurze do SPŠ v Klatovech, Úřadu práce v Klatovech a zhlédli 
Akademii řemesel, kterou organizovala Hospodářská komora Klatovy. Vycházející 
žáci jsou seznamováni s možností dalšího studia. Výchovná poradkyně jim podává 
podrobné informace o vyplňování přihlášek pro studium na SŠ. Žáci z 5. a 7. ročníku 
jsou seznámeni s možností studia na gymnáziu. 



 13 

Žáci byli informováni o možnosti účastnit se profesních testů v PPP Klatovy. 
Někteří této nabídky využili a absolvovali Testy profesní orientace.  

Výchovná poradkyně pravidelně seznamuje pedagogickou radu s výsledky 
přijímacího řízení na SŠ. Doporučuje všem vycházejícím žákům návštěvu SŠ v rámci 
tzv. Dnů otevřených dveří (většina žáků této nabídky využila). 

Prostřednictvím výchovné poradkyně jsou učitelé informováni o žácích se 
speciálními vzdělávacími potřebami v průběhu celého školního roku.  

Velký důraz klademe na předcházení a okamžité řešení agresivního chování a 
šikany. Výchovná poradkyně spolupracuje s rodiči, třídními učiteli, s vedením školy, 
s oddělením OSPOD při MěÚ Klatovy, s PPP Klatovy, SPC v Plzni a Horšovském 
Týně. 

Výchovná poradkyně se zúčastnila odborných přednášek a seminářů, pravidelně 
absolvovala porady a schůzky výchovných poradců v PPP Klatovy. Se žáky a 
zákonnými zástupci komunikuje telefonicky, elektronicky nebo osobně v době 
konzultačních hodin. Nejčastější dotazy se týkají problémů v komunikaci dítě x 
dospělý a profesní orientace žáka.  

S důležitými informacemi jsou žáci seznamováni prostřednictvím školní nástěnky, 
webových stránek či žákovské knížky. 

 
 

6.2. Vyhodnocení environmentální výchovy  
 
Environmentální výchova se v průběhu školního roku promítala do všech 

vzdělávacích oblastí především průřezovými tématy a realizací námětů 
z dlouhodobého programu pro EVVO ve vyučovacích předmětech. Na 1. stupni 
zejména v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, které poskytují základní 
soubor poznatků o přírodě a člověku. V ostatních předmětech měla environmentální 
výchova příležitostný charakter, vyučující využívali vhodné situace a příklady, jimiž 
žáky vhodně motivovali. Na 2. stupni byla environmentální výchova realizována 
hlavně v přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchově, výchově ke zdraví, tělesné 
výchově, chemii a dějepisu. 

Ve škole celoročně probíhá sběr PET lahví. Sběrné nádoby jsou umístěny na 
chodbách školy, sběrné kontejnery v blízkosti pozemku školy. Ve spolupráci 
s městem Klatovy byla ve škole umístěna nádoba na vybité baterie. Svůj kladný 
vztah k ochraně přírody prokázali žáci tříděním odpadu ve škole, projektovým 
vyučováním na téma plasty, při různých exkurzích a poznáváním nejbližšího okolí na 
Klatovském vycházkovém okruhu. Uskutečnila se beseda o myslivosti pro žáky 
sedmých tříd pod vedením zástupce Okresního mysliveckého spolku v Klatovech. 
V rámci výuky přírodopisu také žáci navštívili naučnou stezku při Střední škole 
zemědělské a potravinářské v Klatovech. Osmé třídy si prohlédli Čističku odpadních 
vod v Klatovech. 

K naplňování cílů ekologické výchovy využili vyučující i propagaci významných 
dnů během roku.  
 
 
6.3. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 

 
Začátek školního roku byl v 6. třídách věnován turistickému kurzu, kde se 

vzájemně poznávaly nové třídní kolektivy. Třídní učitelé se snažili o vytvoření 
zdravých vztahů v budoucích třídách.  
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Mezi nejvýznamnější akce pro starší žáky v oblasti prevence rizikových jevů 
patřily besedy spojené s aktivní účastí žáků – v 6. ročníku – kyberšikana, v 7. ročníku 
– kouření, v 8. ročníku – první pomoc a v 9. ročníku – drogy, zdravá výživa. Některé 
semináře velmi pěkně připravili studenti Střední zdravotnické školy v Klatovech, další 
realizovala společnost Abatop (p. Velkoborský). Osmé třídy se zúčastnily besedy Můj 
život s gamblerem, která žáky velmi zaujala díky vlastním zkušenostem přednášející. 
Deváťáci spolupracovali v programu Zdraví dětem. Školní jídelna se zúčastnila akce 
města Klatovy Zdravé jídlo ve zdravém městě. 

U žáků je prevence rizikových jevů vhodně zařazená vyučujícími do výuky všech 
předmětů. 

Cíle programu pro letošní školní rok byly splněny. Klima tříd díky třídním učitelům, 
výchovné poradkyni a spolupráci s PPP Klatovy odpovídá požadovaným 
standardům. 

Ve školním roce nebyly ve škole zjištěny návykové látky. Jeden žák byl 
opakovaně vyšetřován Policií ČR za nevhodné chování a výtržnictví při vyučování. 
Uskutečnily se dva intervenční programy (vedené pracovnicí PPP Klatovy 
Mgr. Mádlovou) na zlepšení vzájemných vztahů ve třídě. Dotazníkové šetření 
odhalilo výkyvy v chování některých žáků, které se snažíme postupně a systematicky 
odstraňovat. 

V průběhu roku se uskutečnila řada besed, filmových a divadelních představení, 
sportovních a osvětových akcí dle celoročního plánu primární prevence rizikových 
jevů. 

Celoročně probíhala spolupráce s těmito organizacemi: Muzeum Dr. Hostaše 
Klatovy, MěKS Klatovy, DDM Klatovy, SDS Klatovy, Chapadlo a Budík, Městská 
knihovna Klatovy, Město Klatovy, Policie ČR, HZS, PPP Klatovy, OSPOD Klatovy, 
spol. Abatop, ČMS Klatovy a další spolky a instituce.  

Činnost školní družiny je pestrá a bohatá. Nabízí celoročně mnoho zajímavých a 
kulturních akcí a tím se významně podílí na prevenci rizikových jevů u nejmladších 
žáků. Rodiče a spolužáky o nich informuje na svých nástěnkách a webových 
stránkách školy. 

Dle časových i finančních možností se budeme snažit využít novou nabídku 
preventivních aktivit a akcí a zařadit ji do dalšího programu na příští školní rok. Také 
se pokusíme udržet osvědčené formy spolupráce se stávajícími institucemi, zejména 
s Mgr. Hanou Mádlovou, která nás včas a spolehlivě informuje o nabízených akcích a 
podílí se na jejich realizaci ve škole. 

V letošním školním roce jsme na preventivní aktivity nečerpali dotace z projektů 
MŠMT, ani Plzeňského kraje.  

S informacemi, aktivitami a akcemi školy jsou žáci, veřejnost a rodiče 
seznamováni pravidelně na třídních schůzkách a při konzultacích s třídními učiteli, 
výchovnou poradkyní a rovněž na webových stránkách. 

 
 

6.4. Spolupráce s PPP, SPC 
 
Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí s vývojovými poruchami učení a chování 

v běžných třídách je důležitá spolupráce s pracovnicemi PPP v Klatovech. Naše 
škola spolupracuje především s Mgr. Havlovicovou a PhDr. Kheilovou. Na základě 
spolupráce pedagogů a PPP Klatovy byli vyšetřeni žáci se vzdělávacími a 
výchovnými problémy.  
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V případě žáků se zrakovým postižením je navázána velmi dobrá spolupráce 
s SPC v Plzni a zákonnými zástupci žáků. 

Žáci 8. ročníku mají možnost objednat se na Testy profesní orientace, které jim 
umožní snazší rozhodování při volbě budoucího povolání. 
 
 
6.5. Spolupráce s rodiči, policií, zřizovatelem 

 
I v letošním školním roce jsme navázali na dobrou spolupráci s rodiči. Pravidelné 

schůzky SRPDŠ se konaly v termínech 9. 11. 2017 a 5. 4. 2018. 
Individuální pohovory s rodiči žáků probíhaly vždy podle potřeby. Pro děti i pro 

rodiče byly zavedeny tzv. konzultace (jedna hodina týdně). Každý učitel je v uvedené 
době ve škole k dispozici žákům a rodičům. Termíny konzultací jsou vyvěšeny na 
internetových stránkách školy a na nástěnce.  

Pokračovala spolupráce s Policií ČR v rámci akce BESIP. 
Spolupráce se zřizovatelem probíhá zejména prostřednictvím Odboru školství, 

kultury a cestovního ruchu a Odborem rozvoje města MěÚ Klatovy.  
Bezpečnost žáků na cestě do školy před vyučováním pomáhají zvýšit hlídky 

Městské policie Klatovy v okolí školy. 
 
 
7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI + informace o dalších 

kontrolách školy  
 
- 
 
 
8. Výkon státní správy 

 
8.1. Rozhodnutí ředitele školy 

 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 11 - 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 - 

Zařazení dětí do  ŠJ, ŠD 618 - 

 
 

8.2. Počet osvobozených žáků 
 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:   - 
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:   - 
 
 
 
Počet žáků osvobozených z výuky: 

Předmět                       Počet žáků 

Tělesná výchova 7 
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8.3. Počet evidovaných stížností 
 

Celkový počet evidovaných stížností - 

- z toho oprávněných - 

- z toho částečně oprávněných - 

- z toho neoprávněných - 

- z toho postoupených jinému orgánu - 

 
8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 
Zpráva z oblasti poskytování informací za rok 2017 
a) počet podaných žádostí o informace   0 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu   0 
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních 
údajů   0 
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona   0 
 
 
9. Analýza školního roku – závěry pro další práci 
 

Závěry pro práci ve školním roce 2018/2019: 
- stále prohlubovat vzájemnou spolupráci učitelů, rodičů (zákonných zástupců) 

a žáků, 
- zvyšovat kvalitu výuky – zaměření na činnost, aktivitu a znalosti žáka, klid při 

vyučování, 
- prohlubovat týmovou spolupráci pedagogického sboru a vedení školy. 
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Hospodaření školy 
za rok 2017 

 
1. Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017        
(fyzický stav/ přepočtený stav)     

 Pedagogů Ostatní 

Počet zaměstnanců 40/33,143 14/12,23 

Dosažený průměrný 
měsíční plat 

31 690,- Kč 18 680,- Kč 

 
 
 

2.  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 
 
a) Příjmy (kalendářní rok 2017) 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu 

21 582 - 21 582 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele 

- - - 

dotace na provozní výdaje 4 075 - 4 075 

příjmy z pronájmu majetku zřizovatele - - - 

Úplata od rodičů – školné ŠD 237 - 237 

příjmy z doplňkové činnosti - 1 348 1 348 

ostatní příjmy  - - - 

 
 

b) Výdaje (kalendářní rok 2017) 

 Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost – 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

investiční - - - - 

neinvestiční 21 582 - - 21 582 

z toho:     

- přímé náklady     
    na platy pracovníků 15 408 - - 15 408 
    ostatní osobní náklady 158 - - 158 
    zákonné odvody + FKSP 5 531 - - 5 531 
    náklady na DVPP  31 - - 31 
    náklady na učební pomůcky 362 - - 362 
    přímé ONIV(cestovné, úraz. poj., OOPP) 92 - - 92 
    ostatní náklady - - - - 

 - provozní náklady 2 149  267 2 416 
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    energie 1 041 - 215 1 256 
    opravy a údržba nemovitého majetku 1 009 - 52 1 061 
    nájemné - - - - 
    odpisy majetku 99 - - 99 

 
 

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2017) 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 49,14 45,373  -3,767 

Mzdové prostředky na platy 15 408 15 408 - 

Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ - - - 

 
 

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených   
Kč), v rámci jakého programu  

Vzdělávání Počet pedagogických 
pracovníků 

Kč  

Vedoucích pracovníků 14 9 650,- 

V oblasti cizích jazyků 4 2 750,- 

K prohloubení odbornosti 33 19 600,- 

Projekt „Vzdělávání“ 
(ŠABLONY pro ZŠ a MŠ) 

19 101 952,- 

CELKEM 70 133 952,- 

Žádosti o dotace-mimo MŠMT (např. z KÚ…) 

Od koho název projektu přidělená výše grantu-dotace 

- - - 

 
 
 
Využívání EU fondů (Dispoziční fond, ...) 

Název projektu celkový rozpočet přidělená výše grantu 

Spolupráce v projektu 
„CENTRUM NATURA“ OP 
VVV – projekt pokračuje 
v roce 2017, 2018 

- Zapůjčeno vybavení 
v hodnotě 248 000,- Kč 

„Vzdělávání“ OP VVV - 
pokračuje 

1 222 447,- Kč 1 222 447,- Kč 

DF „Jedeme dál“- ukončen 
v červnu 2018 

3 408,93€ 2 514,68 € 
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena  

 
 Organizace plní úkoly v oblasti základního vzdělávání; poskytuje žákům 
možnost všestranného rozvoje osobnosti. 
 U žáků z 5. a 7. ročníků se stále projevuje velký zájem o studium na gymnáziu, 
což svědčí o dobré připravenosti žáků na střední školu.  

Dobré výsledky doplňkové činnosti přispívají k vybavení školy a ke zkvalitnění 
výuky. 
 Ve vyučovacím procesu budeme i nadále podporovat zvyšování aktivity žáků ve 
výuce, a to zejména činnostní výukou a zařazováním skupinové práce. 
 
 

 

 

 

 

 

Klatovy 11. září 2018                                       Podpis ředitele školy                        
 
 
 
                                                                     Razítko organizace 
 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 byla schválena na zasedání 
Školské rady Masarykovy základní školy Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 dne 
8. října 2018. 


