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1. Základní údaje o škole 

Základní škola a Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace byla 

k 1.1.2022 rozdělena na dvě samostatné organizace: Základní škola Záchlumí, okres Tachov, 

příspěvková organizace a Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace. 

Některé údaje jsou tímto rozdělením ovlivněné, proto se některé kapitoly této výroční 

zprávy dělí na část: A. údaje do 31.12.2021 a B. údaje od 1.1.2022. 

A. Základní údaje o organizaci do 31.12.2021 

Název školy 
Základní škola a mateřská škola Záchlumí, okres 

Tachov, příspěvková organizace 

Adresa školy Záchlumí 32, 349 01 Stříbro 

Odloučená pracoviště a 

jejich adresa 

MŠ Záchlumí, Školní jídelna, Školní družina (do 

31.10.2021) 

Záchlumí 1, 349 01 Stříbro 

IČ 70982422 

Bankovní spojení 181009767/0300 

DIČ - 

  

Telefon/fax tel.:374 622 303, 773826910 

E-mail 
skolazachlumi@zachlumi.cz   

materinkazachlumi@zachlumi.cz 

Adresa internetové 

stránky 
www.zsmszachlumi.cz 

  

Právní forma příspěvková organizace 

Název zřizovatele Obec Záchlumí 

Součásti školy Školní jídelna, Školní družina 

IZO ředitelství  102 464 138 

Vedení školy 

Mgr. Iveta Chabrová - ředitelka školy 

(jmenována zřizovatelem na dobu určitou – do 

konkursního řízení) 

Školská rada 3 členové 

 

Jedná se o neúplnou základní školu s pěti ročníky 1. stupně, s kapacitou pro 60 žáků, 

kteří jsou dle aktuálního počtu spojeni napříč ročníky v několika třídách – počátkem školního 

roku byly žáci spojeni do jedné třídy (1.-5. ročník), od 1.12.2021 pak ve dvou třídách (1.-3. 

ročník, 4.-5.ročník). 

Budova školy sloužila k výuce již od roku 1920. V roce 1950 byla k budově postavena 

jednopodlažní přístavba, spolu se kterou bylo vybudováno i sociální zařízení. Během let byla 

postupně opravována a rekonstruována tak, aby vyhovovala provozu a hygienickým 

podmínkám. V současné době je budova zrekonstruovaná, bezbariérová, žákům jsou 

k dispozici moderně zařízené učebny, jazyková i ICT učebna, cvičná kuchyňka či pracovní 

mailto:skolazachlumi@zachlumi.cz
http://www.zsmszachlumi.cz/
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učebna (dílny). Škola také disponuje zahradou s dřevěným altánem, který slouží v letních 

měsících jako venkovní učebna a jsou v něm také pořádány různé školní akce. 

Součástí organizace je Mateřská škola, nacházející se na adrese Záchlumí 1. MŠ je 

jednotřídní s věkově smíšenou třídou. 

Na stejně adrese probíhala i činnost školní družiny, která byla k 1.11.2021 přesunuta na 

adresu Záchlumí 32 do budovy ZŠ. ŠD má zřízeno 1 oddělení. 

Školní jídelna nacházející se na adrese Záchlumí 1 vaří i pro cizí strávníky. 

B. Základní údaje o organizaci od 1.1.2022 

Název školy 
Základní škola Záchlumí, okres Tachov, 

příspěvková organizace 

Adresa školy Záchlumí 32, 349 01 Stříbro 

IČ 70982422 

Bankovní spojení 181009767/0300 

DIČ - 

  

Telefon/fax tel.:374 622 303, 773826910 

E-mail skolazachlumi@zachlumi.cz    

Adresa internetové stránky www.zszachlumi.cz 

  

Právní forma příspěvková organizace 

Název zřizovatele Obec Záchlumí 

Součásti školy Školní jídelna, Školní družina 

IZO ředitelství  102 464 138 

Vedení školy 

Mgr. Iveta Chabrová - ředitelka školy 

(jmenována zřizovatelem na dobu určitou – do 

konkursního řízení) 

Školská rada 

3 členové 

- pro následující školní rok se bude volit 

školská rada nová 

Školní jídelna 
Jako školní jídelna je využívána Školní jídelna při 

MŠ Záchlumí, okres Tachov, p.o.  

 

Jedná se o neúplnou základní školu s pěti ročníky 1. stupně, s kapacitou pro 60 žáků, 

kteří jsou dle aktuálního počtu spojeni napříč ročníky v několika třídách – v letošním školním 

roce ve dvou třídách (1.-3. ročník, 4.-5.ročník). 

Budova školy sloužila k výuce již od roku 1920. V roce 1950 byla k budově postavena 

jednopodlažní přístavba, spolu se kterou bylo vybudováno i sociální zařízení. Během let byla 

postupně opravována a rekonstruována tak, aby vyhovovala provozu a hygienickým 

podmínkám. V současné době je budova zrekonstruovaná, bezbariérová, žákům jsou 

k dispozici moderně zařízené učebny, jazyková i ICT učebna, cvičná kuchyňka či pracovní 

učebna (dílny). Škola také disponuje zahradou s dřevěným altánem, který slouží v letních 

měsících jako venkovní učebna a jsou v něm také pořádány různé školní akce. 

mailto:skolazachlumi@zachlumi.cz
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Součástí organizace je Školní družina, která má zřízeno 1 oddělení. 

Využíváme činnost školní jídelny při Mateřské škole Záchlumí, nacházející se na adrese 

Záchlumí 1. 
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem 

ve školském rejstříku 

A. Obory vzdělávání do 31.12.2021 

Kód oboru Popis oboru Kapacita IZO 
Forma 

vzdělávání 

Cizí vyučovací 

jazyk 

Délka 

vzdělávání 

79-01-C/01 Základní škola 60 102464138 denní Aj 9 r. 0 měs. 

Další součásti školy 

 Kapacita IZO 

Školní družina 25 115900241 

Mateřská škola 30 107546621 

Školní jídelna 60 102716285 

B. Obory vzdělávání od 1.1.2022 

Kód oboru Popis oboru Kapacita IZO 
Forma 

vzdělávání 

Cizí vyučovací 

jazyk 

Délka 

vzdělávání 

79-01-C/01 Základní škola 60 102464138 denní Aj 9 r. 0 měs. 

Další součásti školy 

 Kapacita IZO 

Školní družina 25 115900241 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

A. Personální údaje k 31.12.2021 

Celkový počet interních zaměstnanců 

pracovní zařazení fyzický počet přepočteno úvazky 

Učitelé ZŠ, vč. ředitele školy 3 2,32 

Učitelé MŠ 31 2 

Asistenti pedagoga 1 0,5 

Vychovatelky ŠD 1 0,9 

Provozní zaměstnanci 62 2,375 

   

Celkem 14 8,095 

 

Účetní a mzdová agenda je zajišťována externí spoluprací. 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem 

do 20 let 0 0 0 

21 - 30 let 0 0 0 

31 - 40 let 0 7 7 

41 - 50 let 0 5 5 

51 - 60 let 0 2 2 

61 a více let 0 0 0 

    

celkem 0 14 14 

Členění zaměstnanců podle nejvyššího dosaženého vzdělání a pohlaví 

Nejvyšší dosažené vzdělání  Muži ženy celkem 

Základní 0 3 3 

Vyučena bez/s výučním listem 0 2 2 

Středoškolské s maturitou 0 4 4 

Vyšší odborné 0 0 0 

Vysokoškolské Bc./Mgr. 0 5 5 

    

Celkem 0 14 14 

                                                 
1 1 zaměstnanec na RD 

2 1 zaměstnanec na dlouhodobé PN, 1 zaměstnanec na RD 
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Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace 
splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 
celkem pozn. 

učitel prvního stupně základní 

školy, vč. ředitele školy 
1 2 3  

učitel MŠ 3 0 3 1 RD 

Vychovatel 1 0 1  

asistent pedagoga 1 0 1  

     

Celkem 6 2 8  

Trvání pracovního poměru všech zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

B. Personální údaje k 30.6.2022 

Celkový počet interních zaměstnanců 

pracovní zařazení fyzický počet přepočteno úvazky 

Učitelé ZŠ, vč. ředitele školy 3 2,6364 

Vychovatelky ŠD 1 0,7392 

Provozní zaměstnanci 1 0,375 

   

Celkem 5 3,7506 

 

Účetní a mzdová agenda je zajišťována externí spoluprací. 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

věk muži ženy celkem 

do 20 let 0 0 0 

21 - 30 let 0 0 0 

31 - 40 let 0 3 3 

41 - 50 let 0 1 1 

51 - 60 let 0 1 1 

61 a více let 0 0 0 

    

celkem 0 5 5 

doba trvání počet % 

do 5 let 8 57 

do 10 let 4 28 

do 15 let  1 7 

do 20 let 1 7 

nad 20 let 0 0 

Celkem 14 100,0 
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Členění zaměstnanců podle nejvyššího dosaženého vzdělání a pohlaví 

Nejvyšší dosažené vzdělání  Muži ženy celkem 

Základní 0 1 1 

Vyučena bez/s výučním listem 0 0 0 

Středoškolské s maturitou 0 2 2 

Vyšší odborné 0 0 0 

Vysokoškolské Bc./Mgr. 0 2 2 

    

Celkem 0 5 5 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace 
splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 
celkem pozn. 

učitel prvního stupně základní 

školy, vč. ředitele školy 
1 2 3  

Vychovatel 1 0 1  

     

Celkem 2 2 4  

Trvání pracovního poměru všech zaměstnanců 

 doba trvání počet % 

do 5 let 3 60 

do 10 let 2 40 

do 15 let  0 0 

do 20 let 0 0 

nad 20 let 0 0 

Celkem 5 100,0 
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4. Školní vzdělávací program 

Ve škole se pracuje podle školního vzdělávacího program vycházejícího z Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Aktuální ŠVP je z roku 2017 s názvem 

„ŠKOLA PRO VŠECHNY“ 

 

vzdělávací program zařazené třídy 

Škola pro všechny 1.-5. 

Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Cíle školního vzdělávacího programu byly naplňovány. Současným podmínkám 

současný ŠVP ne ve všem vyhovuje, některé výstupy nejsou čitelně rozdělené po ročnících, 

někdy se obsah vyučovacího předmětu nabízí k tematickému sloučení napříč ročníky, k využití 

v integrovaných blocích, což stávající ŠVP plně neumožňuje. Stejně tak nově vzniklé učebny 

na základě rekonstrukce (IROP) – jako např. dílny, nejsou v ŠVP zohledněny, využity. 

Vzhledem k Revizi RVP a  potřebě zapojit do ŠVP digitální kompetence a změnit obsah 

vyučovacího předmětu Informatika, bude k 1.1.2022 vydána aktualizace ŠVP. 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky 

V letošním školním roce nebyl zařazen do výuky žádný nepovinný předmět a (i 

s ohledem na epidemiologickou situaci) neprobíhal žádný zájmový kroužek. 

Při ZŠ působí dvakrát v týdnu pedagogové ze ZUŠ Planá, kteří zde v odpoledních 

hodinách vyučují hru na hudební nástroje. 
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5. Materiálně technické zabezpečení školy   

Prostory k 31.12.2021 k 30.6.2022 
Učebny, herny V základní škole jsou dvě kmenové 

třídy, které jsou vybaveny projektovým 

zařízením a příslušnými interaktivními 

tabulemi a klasickými školními 

tabulemi. Třídy jsou vybaveny 

kobercem pro komunitní kruhy a další 

činnosti.  

V mateřské škole je velká herna 

rozdělena na jednotlivé části podle 

pracovních a výchovných činností a 

menší ložnice určena k odpočinku.  

Další herna v budově MŠ slouží školní 

družině – od 1.11.2021 využívá ŠD 

budovu ZŠ – je umístěna v jedné 

z kmenových tříd. 

V základní škole jsou dvě kmenové 

třídy, které jsou vybaveny projektovým 

zařízením a příslušnými interaktivními 

tabulemi a klasickými školními 

tabulemi. Třídy jsou vybaveny 

kobercem pro komunitní kruhy a další 

činnosti.  

 

ŠD je umístěna v jedné z kmenových 

tříd a využívá jako hernu tuto třídu. 

Odborné 

pracovny, 

knihovna, 

multimediální 

učebna 

V prvním poschodí ZŠ se nachází 

učebna výpočetní techniky a cizích 

jazyků. Technika ICT je poměrně 

zastaralá. Je nutné v následujících 

letech pomýšlet na výměnu veškerých 

žákovských stanic. 

 

V prvním poschodí ZŠ se nachází 

učebna výpočetní techniky a cizích 

jazyků. Technika ICT je poměrně 

zastaralá. Je nutné v následujících 

letech pomýšlet na výměnu veškerých 

žákovských stanic. 

Žákovská knihovna se nachází 

v jazykové učebně a je žákům volně 

k dispozici v průběhu pobytu ve škole, 

v případě zájmu lze půjčit knihu domů. 

Odpočinkový 

areál, 

zahrada, 

hřiště 

U obou budov se nachází odpočinkové 

zóny pro děti i žáky. 

U budovy ZŠ se v tomto prostoru 

nachází prostorný altán, kde může 

probíhat výuka. Žáci pečují o rostliny 

vysazené v prostoru školní zahrady a 

mohou používat i skleník pro své 

zahradnické činnosti.  

U budovy MŠ se nachází zahrada s 

herními prvky určenými ke hře a 

zábavě dětí. Je potřeba zajistit 

bezpečnostní revizi jednotlivých prvků. 

U budovy ZŠ se v tomto prostoru 

nachází prostorný altán, kde může 

probíhat výuka. Žáci pečují o rostliny 

vysazené v prostoru školní zahrady a 

mohou používat i skleník pro své 

zahradnické činnosti.  

Chybí herní prvky pro hru a zábavu 

žáků, k dispozici je obecní hřiště. 

Sportovní zařízení Žáci k výuce TV a dalším sportovním 

činnostem využívají víceúčelovou 

plochu vybudovanou při rekonstrukci 

podkroví budovy MŠ. Dále pak 

travnaté fotbalové hřiště, kterým je 

majitelem TJ Motor Záchlumí. 

Využívají zároveň obecní dětské hřiště. 

Žáci k výuce TV a dalším sportovním 

činnostem využívají víceúčelovou 

plochu vybudovanou při rekonstrukci 

podkroví budovy MŠ. Dále pak 

travnaté fotbalové hřiště, kterým je 

majitelem TJ Motor Záchlumí. 

Využívají zároveň obecní dětské hřiště. 

Dílny a pozemky Žáci i děti využívají prostory školní 

zahrady u obou budov a skleníku na 

zahradě ZŠ. 

K dispozici jsou nově vybudované 

dílny při ZŠ. 

Žáci využívají prostory školní zahrady 

u budovy ZŠ spolu se skleníkem. 

K dispozici jsou vybudované dílny 

v budově ZŠ. 

Žákovský nábytek Třídy v  ZŠ jsou vybaveny barevnými, 

výškově stavitelnými lavicemi a 

Třídy v  ZŠ jsou vybaveny barevnými, 

výškově stavitelnými lavicemi a 
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židlemi. Ve třídách jsou nové koberce a 

nové tabule. Úložný prostor v obou 

třídách řeší starší prostorné skříně a 

nové nízké police. 

Zařízení tříd je převážně funkční. 

Byl přesunut nový nábytek ŠD. 

židlemi. Ve třídách jsou koberce a 

tabule. Úložný prostor v obou třídách 

řeší starší prostorné skříně a nové nízké 

police. 

Zařízení tříd je převážně nové a 

funkční. 

Vybavení 

učebními 

materiály, 

hračkami, 

sportovním 

nářadím apod. 

Vyhovující, v letošním roce byl opět 

fond hraček i učebních pomůcek 

doplněn dle potřeby dětí, žáků a 

pedagogů. 

Pro ŠD nedostatek stavebnic, hraček na 

zahradu. 

Vyhovující. 

Doplněno nářadí do dílen. 

Fond her do ŠD doplněn o stolní fotbal, 

dům pro panenky a další hračky, ještě 

doplnit stavebnice, hry na zahradu. 

Potřeba dovybavit cvičnou kuchyňku. 

Vybavení žáků 

učebnicemi a 

učebními texty 

Vyhovující. Vyhovující. Velké množství materiálu 

se tvoří individuálně dle potřeb výuky. 

Vybavení 

kabinetů, 

laboratoří a 

učeben 

pomůckami 

Používané pomůcky splňují požadavky 

učebních plánů. 

Fond učebních pomůcek doplněn dle 

potřeby pedagogů s ohledem na učební 

plány. (torzo lidského těla s vyjímacími 

orgány…) 

Vybavení školy 

audiovizuální a 

výpočetní 

technikou 

Výpočetní technika pro vyučující je 

nová a technika pro žáky v počítačové 

učebně je zastaralá, ale zatím 

vyhovující.  Žákům a pedagogům 

k dispozici tablety. Notebook mají 

k dispozici pedagogové v ZŠ i v MŠ.  

Výpočetní technika pro vyučující je 

nová a technika pro žáky v počítačové 

učebně je zastaralá, ale zatím 

vyhovující.  Žákům a pedagogům 

k dispozici tablety. Notebook mají 

k dispozici pedagogové. 

Investiční rozvoj  

 

V plánu je obnova/rekonstrukce školní 

zahrady ve stylu funkčních přírodních 

zahrad. 

  

Školní družina 

Herna školní družiny byla využívána i jako školní jídelna. Nebyl to uspokojivý stav a 

vyhovující stav, ani prostorově, ani organizačně – využívání hřiště MŠ v době, kdy děti MŠ 

odpočívají, nebylo příjemné; přechod žáků na kroužky do budovy ZŠ nebyl organizačně lehce 

řešitelný.  Z organizačních důvodů i z důvodů propojenosti ŠD se ZŠ a i s ohledem na blížící 

se rozdělení organizace, se k 1. 11. 2021 přesunula ŠD do prostor ZŠ. Žáci i zákonní zástupci 

uvítali tuto změnu, přineslo to spokojenost na všech stranách. Žáci, kteří ji využívají, mohou 

relaxovat, vzdělávat se, vyrábět, sportovat… 

Paní vychovatelka pro děti pořádá různé tradiční i netradiční akce v průběhu celého 

školního roku. 
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ICT  

Pracovní stanice 

Počet 

celkem užíváno 

A 

k 31.12.2021 

B 

k 30.6.2022 

žáky zaměstnanci 

A B A B 

Pracovní stanice umístěné 

v počítačových učebnách 
6 6 6 6 0 0 

Pracovní stanice umístěné 

v nepočítačových učebnách, 

studovnách, školních knihovnách, apod. 

6 5 4 4 2 1 

Notebooky pro využívání zaměstnanci 3 2 0 0 3 2 

Tablety 11 11 10 10 1 1 

Počet pracovních stanic celkem 26 24 20 20 6 4 

 

Lokální počítačová síť (LAN) školy 

Lokální počítačová síť A B 

Počet přípojných míst 14 14 

Sdílení dat Ne Ne 

Sdílení prostředků Ano Ano 

Připojení do internetu Ano Ano 

Komunikace mezi uživateli Ano Ano 

Bezpečnost dat Ano Ano 

Personifikovaný přístup k datům Ne Ne 

 

 

Prezentační a grafická technika A B 

Datový projektor 2 2 

Dotyková tabule 2 2 

Tiskárny, kopírky 3 2 
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6. Statistické údaje o žácích k 31.8.2022 

Počty žáků školy 

ročník počet žáků 
z toho 

chlapců 
z toho dívek 

výjimka 

z počtu žáků 

(ano – ne) 

1. 2 2 0 ano 

2. 5 3 2 ano 

3. 6 3 3 ano 

4. 2 1 1 ano 

5. 4 0 4 ano 

Celkem 19 9 10 ano 

 

Ve školním roce 2021-2022 jsme začínali s počtem 14 žáků. Během prvního pololetí 

přistoupili dva žáci do 1. ročníku, jedna žákyně do 5. a jedna do 3. ročníku. V průběhu druhého 

pololetí pak jedna žákyně do 2. ročníku. 

Žáci – cizinci 

kategorie cizinců 
občané 

EU 

ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo 

trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 

počet žáků ve ŠD 0 0 

počet žáků ve ŠJ 0 0 

počet žáků celkem 0 0 

 

Žáci vzdělávaní dle §41 školského zákona 

Ročník 1 2 3 4 5 

počet žáků 2 1 0 0 2 

 

Školní družina 

Oddělení 
Počet žáků – 

pravidelná docházka 

Počet žáků – 

nepravidelná 

docházka 

Počet vychovatelek 

1 14 0 1 

Celkem 14 0 1 
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Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

Počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok  

1 19 1 

 

V letošním školním roce se řádného termínu zápisu do 1. ročníku účastnilo 18 žáků. 

Jednomu dítěti byl PPP Tachov doporučen odklad školní docházky o jeden rok. Dva další žáci 

se zapsali v srpnu 2022 (přestoupili z jiné ZŠ po jiném zápise k PŠD). 

Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy 

Ročník 2 3 4 5 

počet žáků 2   1 

 

Do konce srpna 2022 jsme k 1.9.2022 přijali 2 žáky do druhého ročníku a jednu žákyni 

do ročníku pátého. 

 

Zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy, 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

počet žáků SVP 

celkem 

Individuální 

vzdělávací plán 

Plán pedagogické 

podpory 

1.ročník 2 2 0 

2.ročník 1 0 1 

3.ročník 3 1 2 

4.ročník 2 0 2 

5.ročník 0 0 0 

Celkem 8 3 5 

 

Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou 

Třída rozšířená výuka předmětů počet žáků 

- 0 0 

Celkem                                            0 0 

Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do 

vyššího ročníku 

počet 

z … třídy do … třídy 0 
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Podmínky pro vzdělávání 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a 

zdravotním znevýhodněním 

ano částečně ne 

odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné 

změny úpravy interiéru školy a třídy 

/   

uplatňování principu diferenciace a individualizace 

vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování 

obsahu, forem i metod výuky 

/   

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné 

kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky 

přizpůsobené jeho individuálním potřebám  

/   

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo 

znevýhodnění při hodnocení výsledků 

/   

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a 

potřeby žáka  

/   

podporování nadání a talentu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací 

nabídky 

/   

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro 

práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

/   

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve 

třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby  

 /  

spolupráce s rodiči     /   

spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se 

vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 /  

Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne 

individuální nebo skupinovou péči /   

přípravné třídy   / 

pomoc asistenta třídního učitele   / 

menší počet žáků ve třídě  /   

odpovídající metody a formy práce /   

specifické učebnice a materiály /   

pravidelná komunikace a zpětnou vazbu /   

spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, 

sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky 

/   

Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne 

individuální vzdělávací plány /   

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu /   

zadávání specifických úkolů /   

zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů /   

vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech  /  

občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s 

otevřenou možností volby na straně žáka 

 /  

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky /   
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7. Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy 

Celkové hodnocení žáků – prospěch 

ročník 
prospěli 

s vyznamenáním 
prospěli neprospěli nehodnoceni průměr 

1. 2 0 0 0 1,07 

2. 4 1 0 0 1,18 

3. 5 0 13 1 1,32 

4. 1 1 0 0 1,44 

5. 3 1 0 0 1,33 

Celkem 15 3 1 1 1,27 

 

Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování 

ročník uspokojivé chování neuspokojivé chování 

1.-5. 0 0 

celkem 0 0 

 

Výchovná opatření – pochvaly 

Pochvaly třídními učiteli jsou našim žákům udělovány průběžně po celý školní rok.  

Jsou k tomu využívány žákovské knížky a pochvalné listy. Počty neevidujeme. 

ročník pochvala ředitele školy 
pochvala třídního učitele 

k vysvědčení 

1.-5. 0 0 

celkem 0 0 

 

Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

ročník 
napomenutí 

třídního učitele 

důtka třídního 

učitele 

důtka ředitele 

školy 

1.-5. 0 0 0 

celkem 0 0 0 

 

Komisionální přezkoušení žáků 

ročník 
pochybnosti o správnosti 

hodnocení 
opravné zkoušky 

1.-5. 0 0 

celkem 0 0 

 

                                                 
3 Postoupil/a do dalšího ročníku. 
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Opakování ročníku 

ročník 

Z důvodu 

neprospěl nehodnocen 
vážné zdravotní 

důvody 

1.-5. 0 0 0 

Celkem 0 0 0 

Počet omluvených / neomluvených hodin 

I. pololetí 

ročník 

počet 

omluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

počet 

neomluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

1.         0 0 0 0 

2. 99 24,75 0 0 

3. 343 57,167 0 0 

4. 139 69,5 0 0 

5 188 47 0 0 

celkem 769 198,417 0 0 

 

II. pololetí 

ročník 

počet 

omluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

počet 

neomluvených 

hodin 

průměr na 

žáka třídy 

1. 0 0 0 0 

2. 303 60,6 0 0 

3. 480 80 175 29,167 

4. 153 76,5 0 0 

5. 247 61,75 0 0 

celkem 1 183 278,85 175 29,167 
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8. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

V letošním školním roce inspekční činnost ČŠI neproběhla. 

 

Vyřizování stížností, oznámení podnětů 

 

Stížnosti, podněty řešené ČŠI 

Datum 

podání 
Obsah stížnosti Stěžovatel Šetření ČŠI 

Stížnost 

vyřídil 

01/2022 Stížnost proti postupu řešení 

nastalé situace, proti 

zaměstnanci organizace  

Zákonný 

zástupce 

03/2022 Chabrová 

 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 

 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

Datum 

podání 
Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

0 0 0 0 

 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Datum 

podání 
Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

0 0 0 0 

 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 

 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích 

Datum 

podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

0 0 0 0 
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají. Každý pedagogický pracovník 

absolvuje minimálně dva semináře za rok. Po absolvování provede přenos na další pedagogické 

pracovníky. 

Byli jsme zapojeni do rozvojového programu „ŠABLONY  II“, který se také zabýval 

dalším vzděláváním pedagogů na daná témata – inkluze, předmatematické a předčtenářské 

dovednosti, matematická a čtenářská gramotnost a polytechnika. „Šablony II“ byly ukončeny 

k 31.12.2021. 

V letošním školním roce většina školení a seminářů probíhala online. 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

Studium v oblasti pedagogických věd 1 

Studium pedagogiky 0 

Studium pro asistenta pedagoga 0 

Studium pro ředitele škol 1 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 0 

Studium pro výchovné poradce 0 

Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních 

technologií 

0 

Specializovaná činnost – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích 

programů 

0 

Specializovaná činnost – prevence sociálně patologických jevů 0 

Specializovaná činnost – specializovaná činnost v oblasti enviromentální 

výchovy 

0 

Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených 0 

Samostudium 

Měsíc, období, prázdniny Samostudium (dny) Počet zaměstnanců 

Vánoční prázdniny 3 2 

Jednodenní pololetní prázdniny 1 1 

Jarní prázdniny 12 4 

Celkem 16 - 

 

Na základě §24 odst. 4 písm. b) a §24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve 

školním roce. 
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10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Třídní schůzky, tripartity 

Formy spolupráce komentář 

Třídní schůzky ZŠ 2 x ročně – organizační záležitosti 

 

Tripartity, konzultace pro rodiče 1x konzultační schůzky, 1x za rok tripartita 

– k 1.čtvrtletí, k 3.čtvrtletí 

 

Rodiče mají možnost po domluvě s pedagogy navštívit samotný vyučovací proces, jak 

v mateřské škole, tak i ve škole základní. Běžně se naší výuky zúčastňovali žáci vzdělávaní dle 

§41 školského zákona, v platném znění, i se svými zákonnými zástupci, garanty vzdělávání. 

V letošním školním roce jsme chtěli zavést tripartity – schůzky zákonný zástupce-žák-

učitel, v prvním čtvrtletí jsme zákonné zástupce s tímto konceptem seznámili, byly jim 

nabídnuty konzultační schůzky „zákonný zástupce-učitel“, které se setkaly s velkým úspěchem 

ve smyslu přijetí zákonnými zástupci, odbourala se komunikační bariéra, která bývá na třídních 

schůzkách cítit - „pedagog vs. rodiče“. V druhém pololetí jsme již zkusili model tripartit, 

přítomnost žáka byla dobrovolná. Ve školním roce 2022-2023 budeme v tomto modelu 

pokračovat. 

Akce školy 

 Říjen 2021 – Drakiáda – v režii MŠ i ZŠ 

 Říjen 2021 MŠ – Divadelní představení v MŠ – divadlo Z bedny – p. Pohoda 

 25.-26.10.2021 Spaní ve škole „Halloweenská noc“ - akce se povedla, děti byly 

spokojené, vařily, hrály si a celý následující den byl v tomto duchu. 

 3.11.2021 ZŠ – Výlet Tachov-Světce – p. Libor Marek – Muzeum bylo přestaveno 

velmi poutavě, děti měly možnost si hodně věcí vyzkoušet, pěší výlet ve Světcích na 

rozhlednu byl provázen poutavým vyprávěním. 

 8.11.2021 ZŠ - Výlet Vesmírný den – Roboti – Praha –cesta vlakem i samotná návštěva 

města Prahy je pro děti velkým zážitkem, program zaměřený na robotiku děti velmi 

zaujal, měly možnost si vše vyzkoušet, sestrojit a podobně. 

 19.11.2021 „Bubnovačka“ – zapojení do akce Centra Locika, která měla symbolicky 

upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím a otevřít tak ve společnosti téma 

včasné prevence. 

 1.12.2021 Sférické kino – samostatné promítání pro ZŠ i MŠ – děti byly nadšené, akce 

byla otevřena i veřejnosti. 

 6.12.2021 Mikulášská – školou připravený prostor v „tělocvičně“ – Nebe a Peklo – byl 

pro školkové děti velkým překvapením, připravené úkoly byly s radostí plněné, všechny 

děti si program užily. 

 20.12.2021 Rytmická Show – program byl rozdělen pro ZŠ a MŠ – téměř se však 

shodoval, byly v něm jen drobné odlišnosti týkající se náročnosti ukázek – dětem se 

program líbil.  
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 14.12.2021 ZŠ - Projektový den ve škole s p. Liborem Markem – Husité – děti byly 

nadšené, velké množství ukázek, interaktivní program, možnost vyzkoušet si jednotlivé 

nástroje a zbraně… 

 Prosinec 2021 MŠ – Divadelní představení v MŠ – divadlo Z bedny – p. Pohoda 

 Prosinec 2021 MŠ i ZŠ krmení zvířátek v lese 

 21.12.2021 ZŠ -  Zimní Slunovrat – 2.-3.třída oslavila Zimní Slunovrat 

 22.12.2021 ZŠ – Vánoční posezení – společně celá škola 

 23.12.2021 MŠ – Vánoční den 

 24.3.2021 „Moje cesta na svět“ – projektový den – Národní iniciativa pro život 

 22.4.2022 – „Planeta Česko“ - návštěva kina ve Stříbře - ve spolupráci s MAS Český 

Západ a Festivalu  VLAŠTOV-FFKY 2022 

 Červen 2022 – BESIP - Sportovní dopravní dopoledne na zahradě ZŠ 

 30.5.2022 - Vystoupení divadla ÚDiF - ve spolupráci s MAS Český západ a Festivalu  

VLAŠTOV-FFKY 2022 –  

 1.6.2022 Oslavy ke Dni dětí 

 15.6.2022 Výlet do Národního muzea v Praze (2.-5.ročník) 

 20.6.2022 Výlet školy na Krasíkov – Výstava podmořského světa, na níž děti 

spolupracovaly 

 21.6.2022 Výlet na muzikál pořádaný ZUŠ Bezdružice 

Akce školy pro zákonné zástupce, pro veřejnost 

 2.10.2021 Slavnosti jablek - škola se zúčastnila veřejné akce pořádané MAS Český 

Západ, poděkování patří zúčastněným zákonným zástupcům, i těm, kteří se na nás přišli 

jen podívat, a velké poděkování připadá jejich dětem, které se, byť i po krátkou dobu, 

aktivně podílely na chodu stánku. Pro veřejnost byla naší organizací připravena dílnička 

pro děti, prezentace školy fotkami, výrobky, prezentacemi. 

 27.11.2021 Adventní setkání – akce OÚ – děti měly připravené vystoupení, společné, 

někteří školáci samostatně, akce byla plná radosti. 

 1.12.2021 Sférické kino – samostatné promítání pro ZŠ i MŠ – děti byly nadšené, akce 

byla otevřena i veřejnosti. 

 18.3.2022 – (Ne)Tradiční Vernisáž – akce školy v prostorách OÚ ve spolupráci s žáky 

ZUŠ Planá pod vedením pana učitele Sticha – akce měla velkou účast, vystoupení i 

pohoštění se setkalo s velkým úspěchem. 

 7.4.2022 – Den otevřených dveří. 

 Duben-květen – zapojení do Festivalu Vlaštov-FFky 2022 (ve spolupráci s MAS Český 

Západ ) – výstava fotografií na plotě školy – ze života školy. 

 Duben-květen – práce na výtvarných dílech pro budoucí Výstavu podmořského světa, 

která se bude konat u Krasíkova – spolupráce škol a školských zařízení v okolí. 

 22.4.2022 – Vítání občánků – vystoupení žáků ZŠ na akci OÚ – žáci vystoupili 

s krátkým zpívaným vystoupením. 

 28.4.2022 – Zápis do ZŠ. 
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 13.5.2022 - ve spolupráci s MAS Český západ a Festivalu  VLAŠTOV-FFKY 2022 – 

kombinace odpolední školní kavárničky a Ekoprogramu pí. Dvořákové – nízká účast 

rodičů, děti si program užily – vyrobená pítka, zasazené maliny, vyrobený domeček pro 

hmyz. 

 6.6.2022 Informativní setkání pro zájemce o přípravnou třídu. 

 16.6.2022 – Zápis do ZŠ pro občany UA. 

Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 

Účast v matematické soutěži KLOKAN – účastnili se žáci 2.-5.ročníku – naše bodové 

výsledky ponechaly žáky na úrovni školního kola.  

 

Školní časopis nebyl vydáván, pedagogové, žáci, přispívají do Záchlumského 

zpravodaje. 
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11. Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování 

 komentář 

Školní poradenské pracoviště  

Školní metodik prevence Mgr. Iveta Chabrová 

Výchovný poradce Bc. Jana Samcová, DiS. 

 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova zařazena 

Výchova ke zdravému životnímu stylu zařazena  

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých 

předmětů 

ano 

Formy a metody působení na žáky, které se 

zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování 

ano 

Organizace prevence  

Minimální preventivní program Ano 

Využití volného času žáků Práce školní družiny, spolupráce se 

ZUŠ v Plané 

Průběžné sledování podmínek a situace ve škole 

z hlediska rizik výskytu rizikového chování 

Ano 

Uplatňování forem a metod umožňující včasné 

zachycení ohrožených dětí 

Ano -  

Poradenská služba školního metodika prevence Ano 

Poradenská služba výchovného poradce Dle potřeby osloven odborník 

Zajištění poradenských služeb speciálních 

pracovišť a preventivních zařízení 

Na požádání učitele nebo rodiče. 

Vybavení školy odbornými a metodickými 

materiály a dalšími pomůckami 

Ne 

Akce školy pro žáky k prevenci rizikového 

chování 

V letošním školním roce žádná akce 

neproběhla. 

 

Výskyt rizikového chování, které škola řešila 

rizikové chování Počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 0 

Kouření 0 

Kriminalita a delikvence 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 0 

Šikanování 0 

Vandalismus 0 

Násilné chování 0 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 
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12. Prevence rizik a školní úrazy 

 

Počet úrazů MŠ (do 31.12.2021) ZŠ 

Počet záznamů v knize úrazů 0 4 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 0 1 

 

Všechny úrazy byly zaznamenány do knih úrazů, byly ošetřeny přítomným pedagogem 

nebo jiným pracovníkem školy a vždy byli informováni rodiče. Většina úrazů byla jen drobného 

rázu. Jen jeden si vyžádal ošetření u lékaře a byl nahlášen na ČŠI. 

Ředitel školy průběžně ve školním roce monitoroval potenciální rizika, provedl rozbor 

školní úrazovosti, určil možné příčiny a stanovil potřebná opatření. 
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13. Hospodaření školy 

Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 

Závazné ukazatele a rozpis rozpočtu přímých výdajů ve školství na rok 2022 

Limit počtu zaměstnanců 3,9351 

Přímé neinvestiční výdaje celkem 2 477 407,- 

Z toho  
prostředky na platy 1 806 676,- 

prostředky na ostatní osobní náklady (OON) 0 

 

Realizované projekty školy financované z cizích zdrojů 

V letošním školním roce škola ukončila čerpání prostředků z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášeného MŠMT, tzv. ŠABLONY II, vypracovala ZZoR a 

projekt byl uzavřen, ukončen. 

Zapojení do navazujícího programu již předchozí vedení organizace nevyužilo, zapojení 

již v tomto školním roce nebylo možné. Pracujeme na zapojení do Operačního programu Jan 

Amos Komenský. 

 

Hospodaření organizace za kalendářní rok 2021 

Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu je součástí tohoto dokumentu jako Příloha č. 1. 
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Hospodaření organizace – finanční plán a skutečnost 01/2022-06/2022 

Přehled hospodaření generoval za účetní firmu organizace Josef Rubáš. 

        

Finanční plán a skutečnost 

Organizace ZŠ Záchlumí 

Data ve výběru Organizace celkem 

Výkaz zisků a ztrát OD: 01/2022 DO: 06/2022   

        

Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl  % 

Spotřeba materiálu 501 0 20 099 20 099 ------ 

Spotřeba energie celkem 502 0 43 554 43 554 ------ 

       z toho: tepelné čerpadlo          0 0 0 ------ 

       z toho: elektrická energie          0 34 529 34 529 ------ 

       z toho: voda          0 7 119 7 119 ------ 

       z toho: plyn          0 1 906 1 906 ------ 

Opravy a udržování 511 0 0 0 ------ 

Cestovné 512 0 972 972 ------ 

Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 

Ostatní služby celkem 518 0 103 205 103 205 ------ 

Mzdové náklady 521 0 902 559 902 559 ------ 

Zákonné sociální pojištění 524 0 298 797 298 797 ------ 

Zákonné a ostatní sociální náklady 525-528  0 39 771 39 771 ------ 

Daně a poplatky 531-539  0 0 0 ------ 

Pokuty a penále 541-542  0 0 0 ------ 

Jiné ostatní náklady z činnosti 543-549  0 28 945 28 945 ------ 

Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 10 398 10 398 ------ 

Ostatní náklady 552-557  0 0 0 ------ 

Náklady z drobného dlouhodobého 
maj. 558 0 0 0 ------ 

Finanční náklady 561-569  0 0 0 ------ 

Náklady na transfery 571-572  0 0 0 ------ 

Náklady celkem           0 1 448 301 1 448 301 ------ 

           

Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl  % 

Výnosy z činnosti 601-649  0 42 076 42 076 ------ 

Čerpání fondů 648 0 0 0 ------ 

Finanční výnosy 661-669  0 87 87 ------ 

Výnosy z transferů - KÚ 672 0 1 236 393 1 236 393 ------ 

Výnosy z transferů - zřizovatel 672 0 166 818 166 818 ------ 

Výnosy z transferů - Šablony 672 0 9 413 9 413 ------ 

Výnosy celkem           0 1 454 788 1 454 788 ------ 

        

Výsledek hospodaření před zdaň.          0 6 487 6 487 ------ 0 0 

Daň z příjmů 591-595  0 0 0 ------     

Výsledek hospodaření po zdanění           0 6 487 6 487 ------ 0 0 
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Finanční plán a skutečnost - dotace zřizovatele      
Organizace ZŠ Záchlumí        
Data ve výběru Organizace celkem - dotace zřizovatele      

Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč) OD: 01/2022   DO: 06/2022     

         
Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl  % ZŠ ŠD 

Spotřeba materiálu 501 5 000 1 350 -3 650 27,00% 1 350 0 

Spotřeba - předplatné, odborná literatura 501 2 000 0 -2 000 0,00% 0 0 

Spotřeba - drogérie 501 5 000 1 069 -3 931 21,38% 869 200 

Spotřeba - kancelářské potřeby 501 15 000 14 013 -987 93,42% 13 554 459 

Spotřeba energie  - elektřina 502 32 000 34 529 2 529 107,90% 34 529 0 

Spotřeba energie  - voda 502 12 000 7 119 -4 881 59,32% 7 119 0 

Spotřeba energie  - plyn 502 66 000 1 906 -64 094 2,89% 1 906 0 

Opravy a udržování 511 10 000 0 -10 000 0,00% 0 0 

Cestovné 512 0 0 0 ------ 0 0 

Náklady na reprezentaci 513 0 0 0 ------ 0 0 

Služby - poštovné 518 1 000 343 -658 34,25% 343 0 

Služby - telefony 518 6 000 3 238 -2 762 53,97% 3 238 0 

Služby - bankovní poplatky 518 4 000 3 800 -200 95,00% 3 800 0 

Služby - ostatní 518 42 000 55 526 13 526 132,20% 55 237 289 

Služby - digitalizace školy 518 8 000 5 233 -2 767 65,41% 5 233 0 

Služby - ekonomická agenda 518 75 000 31 250 -43 750 41,67% 31 250 0 

Dohody o provedení práce 521 2 000 0 -2 000 0,00% 0 0 

Zákonné sociální pojištění 524 0 0 0 ------ 0 0 

Zákonné a ostatní sociální náklady 525-527 1 000 1 677 677 167,70% 1 677 0 

Jiné ostatní náklady z činnosti 543-548 0 0 0 ------ 0 0 

Pojištění žáků, zařízení 549 2 000 3 666 1 666 183,32% 3 666 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 551 0 0 0 ------ 0 0 

Náklady z drobného maj. (do 3 tis.) 501 7 000 2 099 -4 901 29,99% 2 099 0 

Náklady z drobného maj. (od 3 do 40 tis.) 558 5 000 0 -5 000 0,00% 0 0 

Náklady celkem           300 000 166 818 -133 182 55,61% 165 871 947 

Kontrolní součet   166 818      
         

Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl  %    

Výnosy z transferů 672 300 000 166 818 -133 182 55,61%     

Výnosy celkem           300 000 166 818 -133 182 55,61%     

          
Výsledek hospodaření před zdaň.          0 0 0 ------     
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Finanční plán a skutečnost - dotace kraj 

 Organizace ZŠ Záchlumí 

Data ve výběru Organizace celkem - dotace kraj 33353 

Výkaz zisků a ztrát OD: 01/2022 DO: 06/2022 

        

Náklady organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl  % 

ONIV   670 731 341 377 -329 354 50,90% 

Spotřeba materiálu 501   1 568     

Cestovné 512   972     

Ostatní služby 518   3 816     

Náklady z drobného dlohodobého 
majetku 558   0     

Mzdové náklady - náhrada DPN 521 030   6 293     

Zákonné sociální pojištění 524 01*   219 238     

Zákonné zdravotní pojištění 524 02*   79 559     

Jiné sociální pojištění 525   8 325     

Zákonné sociální náklady - příděl FKSP 527 010   17 806     

Zákonné sociální náklady - OOPP 527 030   3 800     

Zákonné sociální náklady - lék.prohlídky 527 0890   0     

Zákonné sociální náklady - školení 527 0860   0     

PLATY   1 806 676 884 011 -922 665 48,93% 

Mzdové náklady   521 010   884 011     

OON   0 7 520 7 520 ------ 

Mzdové náklady - dohody 521 020   7 520     

Náklady celkem           2 477 407 1 232 908 -1 244 499 49,77% 

Kontrolní součet     1 232 908   

           

Výnosy organizace - CELKEM účty plán skutečnost rozdíl  % 

Výnosy z transferů 672 2 477 407 1 232 908 -1 244 499 49,77% 

Výnosy celkem           2 477 407 1 232 908 -1 244 499 49,77% 

      

Výsledek hospodaření          0 0 0 ------ 
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14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Škola se zapojuje do projektů díky spolupráci s externími organizacemi a skupinami. 

Dále se škola zúčastňuje různých akcí pořádaných externími organizacemi, které probíhají 

průběžně během školního roku, jsou vázané na určité období, nebo jsou jednorázového 

charakteru. 

Zapojení do akcí, programů organizací 

 Místní akční skupina (MAS) Český Západ 

 Národní iniciativa pro život 

 BESIP 

 Eduzměna 

 Centrum Locika 

Zapojení do projektů 

 Ovoce a zelenina do škol 

 Mléko do škol 

 Klub mladých čtenářů (Klub mladých čtenářů Albatros, Knižního klubu Fragment, 

Školního klubu Egmont) 

 Čtení pomáhá 

 Celé Česko čte dětem 

 Zdravá 5 

 Veselé zoubky 

 

V péči o žáky se specifickými poruchami učení spolupracujeme se školskými 

poradenskými zařízeními, jako např. s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Tachově.  

Spolupráce pak probíhá i s příslušnými OSPOD. Zapojujeme se také do akcí pořádaných 

různými centry, jako např. Centrum Locika 
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Závěrečné zhodnocení  

    Letošní školní rok byl velmi náročný jak na práci učitelů, vedení školy, ale i 

zákonných zástupců a žáků samotných. 

Školní rok otevřela nová paní ředitelka, která byla jmenována na dobu určitou - do 

konkursního řízení pro nového ředitele organizace. Žáci v ZŠ byli spojeni vzhledem k nízkému 

počtu do jedné třídy. Spolu s tímto ve spojení s epidemiologickou situací, která stále v ČR na 

podzim 2021 byla, probíhalo pravidelné testování žáků i zaměstnanců. Ačkoli šlo o přechodné 

období, bylo potřeba vyřešit mnoho nově se objevujících proměnných, jako například 

dlouhodobé nemocnosti pedagogů, změnu firmy pro účetnictví a mzdovou agendu a podobně. 

Přechodné období se nakonec prodloužilo, neboť se do konkursního řízení pro ředitele ZŠ nikdo 

nepřihlásil. Přestože tato doba byla náročná, určitě nás všechny posunula dál a otevřela nám 

postupně nové možnosti.  

Postupně přibývali noví žáci, bylo možné opět žáky rozdělit do dvou tříd, s tím bylo 

spojené i rozšíření pedagogického sboru. 

K 1.1.2022 došlo k rozdělení organizace na samostatnou ZŠ a MŠ, což s sebou neslo 

také mnoho očekávaných i neočekávaných situací, řešení. Ke konci školního roku proběhl nový 

konkurz na ředitele organizace, na základě, kterého byl jmenován nový (stávající) ředitel – 

ředitelka Mgr. Iveta Chabrová. 

    Základní úkoly ve vzdělávání a výchově žáků jsme splnili, nevyskytly se žádné větší 

výukové problémy. Díky preventivnímu působení na žáky, možná i díky způsobu vedení 

vyučovacího procesu, práci s chybou, individuální práci s jednotlivci v rámci výuky se ve škole 

se nevyskytuje rizikové chování jako např. šikana, krádeže a další negativní jevy.  

     Snažili jsme se realizovat výukové projekty a zavádění nových metod při práci 

s dětmi, pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňovali vzdělávacích akcí pořádaných 

nejrůznějšími vzdělávacími institucemi. 

Zavedli jsme postupně místo čtvrtletních třídních schůzek tripartity, které se setkaly 

s úspěchem, jak ze strany rodičů, tak i pedagogů. Umožňujeme rodičům účastnit se výuky, 

rodičům a žákům vzdělávaným podle §41 ŠZ také spoluúčast ve výuce dle zájmu a potřeb žáků, 

rodiny. 

Naším cílem je vést děti k samostatnosti, zodpovědnosti za výsledky vlastní práce, mít 

školu opravdu otevřenou všem a pracovat na komunitním propojení s obcí a širším okolí. 

Pracovali jsme v tomto školním roce společně především na PR školy, snažili jsme se školu 

představit veřejnosti tak, jak jsme ji sami vnímali. Byly vytvořeny nové webové stránky, 

prezentace na stránkách sociálních sítích také prošla úpravami. 

Odměnou nám byla hojná účast při zápise k PŠD do 1. třídy i zájem o přípravnou třídu, 

velká účast z řad zákonných zástupců i přátel školy na akcích školy, ale především i podpora, 

která byla cítit z řad samotných žáků, zákonných zástupců, obce i okolí. 
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Závěrečné ustanovení  

Výroční zpráva byla zpracována dne: 10.10.2022 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: 24.10.2022 
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Základní škola Záchlumí 

okres Tachov, příspěvková organizace 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 

za školní rok 2021-2022 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 

Hospodaření školy v roce 2021 - Výkaz zisku a ztrát v plném 

rozsahu 

  



(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTVýčet položek
podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
ve znění pozdějších předpisů v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021

IČ

Záchlumí 32 
349 01 Stříbro
okres Tachov

IČ: 70982422
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, 
vložka 408.

70982422

Základní škola Záchlumí, příspěvková 

organizace

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Název položky

b

Označ.

a

Účet 
c Hlavní činnost

1
Hosp. činnost

2
Hlavni činnost

3
Hosp. činnost

4

Běžné účetní období Minulé úč. období

A. NÁKLADY CELKEM 6 023 157,69 32 175,35 0,00 0,00

I. Náklady z činnosti 6 023 157,69 32 175,35 0,00 0,00

1. Spotřeba materiálu 501 220 351,18 20 434,55 0,00 0,00

2. Spotřeba energie 502 178 853,70 0,00 0,00 0,00

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Opravy a udržování 511 15 149,20 0,00 0,00 0,00

9. Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Ostatní služby 518 323 112,82 917,70 0,00 0,00

13. Mzdové náklady 521 3 857 566,00 5 942,00 0,00 0,00

14. Zákonné sociální pojištění 524 1 233 816,00 2 009,00 0,00 0,00

15. Jiné sociální pojištění 525 15 846,00 0,00 0,00 0,00

16. Zákonné sociální náklady 527 96 041,96 119,00 0,00 0,00

17. Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00

19. Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00

24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00

25. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Manka a škody 547 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00

28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 18 993,50 1 795,50 0,00 0,00

29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00

30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00

31. Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00

34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00

35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 60 610,40 957,60 0,00 0,00

36. Ostatní náklady z činnosti 549 2 816,93 0,00 0,00 0,00

II. Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Úroky 562 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ostatní finanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00
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III. Náklady na transfery 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí n 571 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Náklady vybraných místních vládních institucí na 572 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Daň z příjmů 591 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00
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B. VÝNOSY CELKEM 6 052 216,38 36 723,00 0,00 0,00

I. Výnosy z činnosti 246 390,70 36 723,00 0,00 0,00

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Výnosy z prodeje služeb 602 200 602,00 36 723,00 0,00 0,00

3. Výnosy z pronájmu 603 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného maj 645 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet 646 0,00 0,00 0,00 0,00

15. Výnosy z prodeje pozemků 647 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Čerpání fondů 648 18 780,00 0,00 0,00 0,00

17. Ostatní výnosy z činnosti 649 27 008,70 0,00 0,00 0,00

II. Finanční výnosy 277,68 0,00 0,00 0,00

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Úroky 662 277,68 0,00 0,00 0,00

3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Výnosy z transferů 5 805 548,00 0,00 0,00 0,00

1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 671 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z tr 672 5 805 548,00 0,00 0,00 0,00

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 29 058,69 4 547,65 0,00 0,00

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 29 058,69 4 547,65 0,00 0,00

Sestaveno dne:

Podpisový záznam:

software Altus Vario - www.vario.cz
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