
Výroční zpráva o činnosti školy –školní rok  2016/2017 

 

Základní škola a mateřská škola Mochtín, okres Klatovy 
                         

Základní škola 
 

1. Charakteristika školy 

1.1.   Základní škola a mateřská škola Mochtín, okres Klatovy 

 
úplná adresa: Mochtín 37, 339 01 Klatovy 
právní forma: příspěvková organizace 
telefonní spojení: 376 310 620 
faxové spojení: - 
e-mailové spojení: info@zsmochtin.info 
IZO ředitelství: 650 014 693 
IČO: 75 00 52 63 
ředitel školy: Mgr. Ilona Dvořáková 

 
 
1.2. Zřizovatel: Obec Mochtín 105,339 01 Klatovy 
1.3. Poslední zařazení do sítě škol : od 1. 1. 2003 
            ( č.j. 30239/02-21. Rozhodnutí ze dne 20.11. 2002 s účinností od 1.1.2003) 

 
1.4. Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) 

 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství ZŠ Mochtín 37, 339 01 Klatovy 2 31 

 ŠD Mochtín 37 1 29 

 MŠ Mochtín 80 1 26 

                                         ŠJ  Mochtín 80  56 
atd. 
 

1.5. Vzdělávací program školy 
 

Název vzdělávacího programu Č.j.116/07 V ročníku 

ŠVP pro ZV Vše pro dítě 1,2,3,4,5 

Rozšířená výuka předmětů ne  

 
 
         atd. 

1.6. Součásti školy  
 

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení 

Počet 
přepočtených 

pedagogických 
pracovníků 

15/16 16/17 15/16 16/17 154/16 16/17 

MŠ 28 28 28 26 1 1 2,79( včetně AP) 

ZŠ 60 60 35 31 2 2 3,77 (včetně AP) 

ŠD (samostatná)  30 30 30 29 1 1 1,04 ( včetně AP) 

 



 
 

Celková 
kapacita jídelny  

Počet 
dětských 
strávníků 

Počet 
dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

k 1.1.2017 

90 56 10 2 1,625 
*  bez cizích strávníků 

 
 

1.7.  Typ školy 
 

Neúplná  -  spojené ročníky v jedné třídě: 1. a 2. ročník   
                                                                          3. 4., a 5. ročník 
, 
1.8.  Spádový obvod školy 
 

Mochtín, Kocourov, Těšetiny, Hoštice, Hoštičky, Bystré, Lhůta, Srbice 
 
1.9.  Specializované a speciální třídy 

- nemáme 
 
1.10. Individuální integrace postižených dětí 
 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení                      0 

Sluchově postižení 1 

Zrakově postižení 0 

S vadami řeči 0 

Tělesně postižení 1 

S více vadami 1 

S vývoj.poruchou učení a chování                                 0 

Celkem                            3 žáci 

Specializovaná výuka pro žáky s SPU:  Individuální  vzdělávací plány 
  
Integrovaní žáci :  
 

Ve školním roce 2016/17 škola evidovala 1 žákyni se sluchovým 
postižením, 1 žáka s tělesným postižením, 1 žáka s více vadami a  1 žáka 
mimořádně nadaného. Pro  tyto žáky byly vytvořeny Individuální vzdělávací 
plány, na kterých se podíleli vyučující pedagogové, odborníci z PPP Klatovy, 
PPP Plzeň a Speciální školy pro sluchově postižené v Plzni.  

IVP byly konzultovány s rodiči žáků. Rodiče jedné žákyně požádali  o 
slovní hodnocení na vysvědčení. 

  Ve škole pracují dvě asistentky pedagoga  ( dále AP).  
 
 
 
 
 
 



 
1.11. Materiálně technické zajištění školy: 

 

Budova školy je sice stará, ale v posledních letech dochází díky 
vstřícnému přístupu zřizovatele k postupné rekonstrukci. V loňském roce 
pokračovaly  práce na zahradě školy. Jedná se o bezpečnější vstup pro děti i 
rodiče. Upravilo se okolí zadního vchodu, kde děti využívají vydlážděné plochy 
při pobytu v ŠD. V letošním roce se chystá oprava ředitelny, modernizace 
sprchy atd.  

Škola plně vyhovuje jak po stránce hygienické, tak po stránce 
vybavenosti. 

 Nastavitelné lavice v obou třídách. 

 Moderní nábytek ve třídách i ve ŠD. 

 Dostatečné hygienické zázemí včetně sprchy. 

 Dostatečné vybavení výpočetní technikou. 

 Interaktivní tabule v obou třídách. 

Žáci dostali zdarma učebnice i pracovní sešity, žáci 1. a 2. ročníku  
dostávají i sešity na psaní. Všichni dostávají zdarma spotřební materiál jako 
jsou čtvrtky, pomůcky na pracovní činnosti atd. Vše je hrazeno z provozních 
finančních prostředků Obce Mochtín. 

  

V učebnách jsou příruční knihovny pro samostudium žáků. Žáci mají 
volný přístup k internetu nejen při vyučovacích hodinách, ale i během 
přestávek a odpoledního programu ŠD. Děti mají k dispozici 12 počítačů a 2 
interaktivní tabule. Práce s internetem probíhá pod dohledem pedagoga. 
Dbáme na zásady bezpečného používání internetu pro děti. 

 

Ve ŠD mají žáci video, DVD, v každé učebně rádio s CD přehrávačem, 
spoustu výukových počítačových programů.  

 

Ke sportovnímu vyžití máme dostatečně vybavenou hernu sportovním 
náčiním, každoročně dokupujeme nové pomůcky. Využíváme prostory 
místního sportovního areálu a zahradu MŠ, kde děti využívají nově 
nakoupených herních prvků. 

 

Žákovská knihovna, která je umístěna ve ŠD, slouží nejen k domácím 
výpůjčkám, ale hojně ji využíváme v hodinách. Snažíme se nakupovat více 
výtisků od jednoho titulu, aby se knihy daly využívat i při mimočítankové četbě 
v hodině čtení s více žáky. 

 

Celkově je škola velmi dobře materiálně vybavena.  

 
 
 
 
 



1.12. Rada školy  
 

1. ledna 2006 byla zřízena Školská rada.  
Ve školním roce 2016/2017 měla školská rada tyto členy: 
Předseda : Zdeňka Hodanová ( zástupce pedagogů) 
         Člen : Miroslav Bauer ( zástupce obce) 
         Člen : Pavel Vacovský( zástupce rodičů) 
Školská rada se schází dvakrát do roka. 

 
 
2. Údaje o pracovnících školy  
 

2.1.  Přehled o zaměstnancích školy    (ZŠ , ŠD, MŠ, ŠJ) 
 

Počet pracovníků *  
           (ostatní + pedagog.prac.) 

Počet pedagogických pracovníků * 

 2016/2017  2015/2016 2016/2017 k 1. 1. 2017 
ZŠ             6 / 4,471 

( včetně AP) 
 5 / 4,183 

 ( včetně AP) 
5 / 3,771  
(včetně AP) 

ŠD             2 / 1,35  
(zároveň 
učitelky) 

 1 / 0,78 ( zároveň učitelka) 2 / 1,35 
vychovatelka+AP 
 ( zároveň učitelky) 

MŠ            4 / 3,59 
( včetně AP) 

 3 / 2,79 
( včetně AP) 

3 / 2,79 
( včetně AP) 

ŠJ             2 / 1,62  0 0 

Celkem   12 / 11,031  8 / 7,753 8 / 7,911 
* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 

 
    

2.2.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/2017 
    ( bez AP) 

 

Součást 
PO 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1. 

SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné 
+ DPS * 

VŠ jiné bez 
DPS * 

MŠ 2        

ZŠ 0,272 0,449    2   

ŠD, ŠK 0,78        
* DPS = doplňkové pedagogické studium 

Asistentky pedagoga v ZŠ absolvovaly akreditovaný kurz, čímž získaly 
plnohodnotné vzdělání pro vykonávání funkce asistenta pedagoga.  
 
Asistentka pedagoga v MŠ absolvovala akreditovaný kurz, čímž získala 
plnohodnotné vzdělání pro vykonávání funkce asistenta pedagoga. 
 
 
 
 
 
 



2.3. Délka praxe pedagogických pracovníků ( bez AP) ve školním roce 
2016/2017  

 

Počet pedagogických pracovníků 
přepočtený stav dle 2.1. 

Průměrná délka 
pedagogické praxe 

ZŠ                2,771      25 let 

ŠD                0,78      39 let 

MŠ                2      20 let  

 
 

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1. s  AP 

– absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD, SpŠ u MŠ 
   Sodb.Š 

ZŠ     2     -         VŠ 
          0,272     - SpŠ 
          0,499 -   Sodb.Š  
AP     0,5  
          0,5   

 ŠD     0,78  - SpŠ 
AP     0,25  

 MŠ     2       - SpŠ 
AP     0,79  

  

-  v důchodovém věku 0 

 
 

2.4.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 
 

Aprobovanost výuky v ZŠ % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 56 100%   

- z toho počet neaprobovaných hodin 11 20 % AJ,TV, PČ,  

 
Tělesnou výchovu učí asistentka pedagoga, která má velmi blízký vztah 

ke sportu. Zároveň učí jednu hodinu PČ. 
Anglický jazyk vyučuje učitelka bez vysokoškolského vzdělání. S výukou 

angličtiny má dlouholetou pedagogickou praxi, několik let pobývala 
v cizině, hovoří plynně anglicky. 

 
 

2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků   - ZŠ , MŠ a ŠD 
 

Počet vzdělávacích akcí  8 

Celkový počet účastníků  5 

Vzdělávací instituce Krajské centrum vzdělávání a jazyková 
škola Plzeň, NIDV 

  
 
 
 
 
 
    



3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol  
 

3.1. Zápis žáků do 1.třídy 
 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet 
dětí 

Očekávaný počet 
tříd navržen skutečnost 

6 2 2 4  
 

1 

 
 

3.2. Absolventi školy  
 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 0 

- přijatých na víceletá gymnázia 0 

 
 

Počet žáků do 
SpŠ 

do jiné 
ZŠ 

zvláštní způsob 
plnění PŠD * 

dodatečný 
odklad PŠD * 

- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku 0 
 

0 0 0 

Z toho : odstěhovali se                  0 
              přešli na jinou školu         0 

 0 
  

  

* PŠD = povinná školní docházka 

 
 
4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

4.1. Prospěch žáků (stav k 31.8.2017) 
 

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

31 
 

22 9 0 
 

 
0 

 
1 

 
 
 

4.2. Chování žáků 
 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 0 0 

- z toho 3.stupeň 0 0 

 
 

 
4.3. Docházka žáků (celkem za školní rok) 

 

Zameškané hodiny celkem 2 339 hodin  ( prům. 75,45 na žáka) 

- z toho neomluvené 0 



 
 
 

4.4. Přehled volitelných a nepovinných předmětů : nemáme 
                     

                     
4.5. Plnění Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty         

     
Enviromentální výchova prolíná vyučování v mnoha předmětech.  

                     Stále vedeme děti k citlivému vztahu k přírodě, k třídění odpadu. 
               Je vypracován plán EV, který je součástí ŠVP. 
  Úkoly plníme též formou exkurzí, výletů, besed a projektů.  

 Přírodovědné vycházky do okolí s tematickým zaměřením. 

 Vánoční vycházka ke krmelci – krmení zvěře vhodnou potravou. 

 Výuka prvouky a přírodovědy v přírodě 

 Turistické pochody 

 Práce s internetem, výukové programy 
 

5. Nadstandardní aktivity 
 

5.1. Zájmová činnost organizovaná školou: 
 

   Během školního roku byly dětem nabídnuty 3 zájmové kroužky. 
        
1. Sportovní hry 
2. Dovedné ruce 
3. Kroužek Anglického jazyka pro žáky 2. ročníku  

   
Kroužky se setkaly s velkým ohlasem a byly plně obsazeny.  

  
 

5.2. Mimoškolní aktivity- hodnocení školních akcí 
 

Letos jsme zahájili nový školní rok ve čtvrtek 1. září. Premiérový vstup do školy měli 
3 prvňáčci – chlapci.  
Pedagogický sbor se sešel v původním složení: paní ředitelka Mgr. Ilona Dvořáková 
(vyučující v 1. třídě), paní učitelka Mgr. Miroslava Haisová (vyučující ve 2. třídě), paní 
Zdeňka Hodanová (vychovatelka ŠD, vyučující Vv, Pč, Prv, Hv a nově asistentka 
pedagoga v 1. třídě u dvou žáků – jeden žák s Aspergerovým syndromem a jeden 
žák se zdravotním hendikepem), paní Eva Kohoutová (asistentka pro nedoslýchavou 
žákyni a vyučující Tv, Pč) a paní Vendula Kopecká (vyučující Aj). Letos naši školu 
navštěvuje 31 žáků (1. ročník – 3 žáci, 2. ročník – 6 žáků, 3. ročník – 9 žáků, 4. 
ročník – 7 žáků, 5. ročník – 6 žáků). 
Všichni žáci jsou vzděláváni podle ŠVP pro ZŠ – Vše pro dítě. 1 žákyně ve 3. ročníku 
pracuje podle IP (sluchové postižení) – pracuje s pomocí asistenta pedagoga, 1 žák 
4. ročníku (mimořádně nadaný na M) pracuje v hodinách M, Př a Vl se žáky 5. 
ročníku, v 1. ročníku s péčí asistenta pedagoga pracují 2 žáci (1 s Aspergerovým 
syndromem a 1 se zdravotním hendikepem). 
Škola nabízela zájmové kroužky – kroužek Aj pro žáky 2. ročníku, Dovedné ruce a 
Sportovní hry. 



Pro letošní rok jsme si za celoroční projekt zvolili : Řeky v našem regionu. 
V polovině října jsme si naplánovali první objevnou akci v rámci projektu – návštěvu 
pramene Úhlavy, která pramení pod šumavským Pancířem a protéká naším krajem. 
Vzhledem k deštivému počasí jsme byli nuceni pozměnit program. Místo pěší túry na 
Pancíř jsme navštívili environmentální centrum v Železné Rudě.  
Na konci listopadu začalo období Adventu. Děti si již tradičně připravily pásmo 
vánočních písní a koled. U stromečku se opět setkala spousta obyvatel obce a 
k dobré náladě přispělo i občerstvení, které jsme pro ně měli připravené. Akce měla – 
jako již tradičně – velmi kladný ohlas. 
Na počátku prosince opět žáky v lavicích vystřídali čertíci a andělé v „Čertí škole“ – 
letos ale jen ve 4. a 5. ročníku. Žáci 1. – 3. ročníku navštívili divadelní představení o 
čertících. 
Před Vánocemi jsme připravili pro rodiče „Vánoční tvoření“. Všichni návštěvníci měli 
možnosti si vyrobit vánoční dekorace – svícny, vánoční hvězdy, dekorace do oken. 
Pohodu jistě zvýšilo i podávání jednoduchého občerstvení, které odpoledne děti 
připravily. 
Jak se blížil večer, děti byly stále více netrpělivé, kdy už rodiče odejdou. Čekala je 
totiž společná večeře, nadílka a spaní ve škole.  
Ráno jsme společně posnídali a jako již tradičně jsme se vypravili ke krmelci 
s nadílkou pro zvířátka.  
V lednu žáci 5. ročníku chodili jako Tři králové po obci – letos byla sbírka ještě 
úspěšnější než v minulém roce.  
Na počátku prosince začal pro žáky 3. – 5. ročníku plavecký výcvik, končil 15.2.2017.  
Pololetní vysvědčení bylo vydáno 31.1.2017. 
První z akcí byla hned týden po pololetních prázdninách. Navštívili jsme seminář na 
SZŠ, kde nám její studenti připravili praktickou výuku první pomoci. Děti se zde 
dozvěděly mnoho zajímavostí z práce záchranářů – poskytování první pomoci při 
různých typech úrazů, resuscitaci, transport raněného, ale i mnoho o zásadách 
správné výživy a poruchách příjmu potravy. Mnoho aktivit si mohli žáci vyzkoušet 
sami. Tato akce byla pro nás značným přínosem, neboť si děti mohly vyzkoušet 
činnosti, které lze uplatnit v praxi. 
Další akce pro nás znamenala velkou zábavu, neboť konečně napadlo trochu sněhu 
a my si mohli vyzkoušet, jak se lyžovalo a sáňkovalo za dávných dob. Všichni jsme 
se přistrojili do dobových „sportovních úborů“ a vyrazili na sáně a lyže – ty byly také 
„dobové“ – díky zásobám paní ředitelky Dvořákové a paní učitelky Hodanové. I přes 
méně příznivé podmínky, kdy jsme jezdili spíš na lehce zasněžené trávě, jsme užili 
spoustu legrace. 
V březnu naši mladší žáci z 1. a 2. ročníku s dětmi z MŠ navštívili pořad Rytmická 
show.  
Na konci března bylo již velmi pěkné počasí, a tak jsme se vydali na přírodovědnou 
vycházku do Srbic. Procvičili jsme si orientaci v terénu, topografické dovednosti, tělo 
jsme potrápili při překonávání přírodních překážek a hlavu zase při určování rostlin, 
keřů a stromů. A aby se dostalo i na kulturu ducha, navštívili jsme výstavu fotografií 
amatérského fotografa, pana Voltera. Zde měly děti možnost poznat proměny a krásy 
přírody zachycené fotoobjektivem. 
Aby i rodiče a veřejnost měli možnost se přesvědčit o tom, jaké máme šikovné děti, 
uspořádali jsme na konci března Den otevřených dveří. Návštěva ze strany rodičů 
sice nebyla co do množství hojná, ale ti, kteří přišli, se velice rádi a ochotně zapojili i 
do práce společně s dětmi a někteří ve škole vydrželi po celý vyučovací den. 



Dokonce se ozvaly i povzdechy, že do takové školy by také chtěli chodit – moc se jim 
u nás líbilo. Rovněž velmi oceňovali práci dětí a učitelů a žasli, co naše děti vědí. 
Abychom také „vyrazili do světa“, navštívili jsme pořad o Janu Lucemburském, který 
si připravil nám již známý pan Marek v klatovském muzeu. Program byl již tradičně 
vynikající a dětem – hlavně těm starším – poskytl řadu nových informací. 
Po programu následovala tematická vycházka městem a samozřejmě i návštěva 
cukrárny. 
Jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili fotbalového turnaje McDonald’s Cup. 
Tentokrát se nám příliš nedařilo, skončili jsme už v okrskovém kole. 
Ani ve druhém pololetí jsme nezapomněli na náš celoroční projekt o řekách v našem 
regionu. Celý březen jsme se věnovali zkoumání toku Mochtínského a Drnového 
potoka – poznali jsme, co je to tok, soutok, regulace břehů, život ve vodě a na 
březích, opatření proti záplavám a spoustu jiných zajímavostí. 
Abychom uspokojili všechny smysly, přišly na řadu také chuťové buňky. Již řadu let 
je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol. Letos jsme zorganizovali 
ochutnávku netradičních a exotických druhů ovoce. Hlavní podíl na této akci měli žáci 
5. ročníku. Nejen, že ovoce naaranžovali na talířky a misky, ale také si ke každému 
druhu připravili malou přednášku. Ochutnávka se setkala s velkým ohlasem a 
spousta žáků zde určité druhy ovoce ochutnala poprvé.  
Protože bylo jaro v plném proudu a byl čas připravit kola, čekala na žáky 4. a 5. 
ročníku teoretická část dopravní výchovy. Již tradičně si všichni žáci vedli velice 
dobře. 
V letošním roce byla naše škola vybrána k celostátnímu testování žáků 5. ročníků 
z ČJ, M a Člověk a jeho svět. Toto testování proběhlo 9.5., 10.5. a 15.5. Naši páťáci 
si vedli nad očekávání dobře. Ve všech předmětech se umístili nad celostátním 
průměrem. Po právu na ně můžeme být pyšní. 
V květnu jsme se vydali dvakrát do Klatov. Jednou jen 1. až 3. ročník na divadelní 
představení Vosa Marcelka, a potom celá škola na pohádkové zpracování 
s písničkami Včelí medvídci. 
Letos k nám zavítala dosud nevítaná návštěva – mobilní planetárium. V naší 
tělocvičně vyrostla obrovská kupole. V planetáriu se vystřídaly děti z MŠ, 1. a 2. 
ročníku i ty nejstarší. Každá věková skupina zhlédla program úměrný jejich věku. 
Projekce se slovním doprovodem byla velmi zdařilá – a my získali další námět na 
doplnění a přiblížení učiva. 
Jaro pomalu přecházelo do léta a my jsme se opět vydali do Klatov. Tentokrát byla 
na pořadu beseda s videoprojekcí o Brazílii – vášnivému srdci jižní Ameriky. 
S cestovatelem Adamem (kterého starší žáci již velmi dobře znají z předešlých let) 
jsme zhlédli končiny, kam se asi někdo z nás nikdy nepodívá, a měli jsme možnost 
nahlédnout do světa lidí a živočichů nám neznámých. 
Zpět do Mochtína jsme se vydali pěšky. Po cestě jsme opět sledovali tok Drnového 
potoka a všímali si změn, které se zde udály za dva měsíce od našeho předchozího 
pozorování. U soutoku s Mochtínským potokem jsme tok opustili a přes Spálený les 
pokračovali domů. Byl to tak trochu trénink na školní výlet, který byl před námi. 
Na školní výlet jsme se letos vydali v rámci našeho projektu objevovat a poznávat 
další řeky našeho regionu. Trasa výletu byla Kvilda – Srní – Modrava – Rejštejn. 
Navštívili jsme Jezerní slať, poseděli jsme u soutoku Modravského a Roklanského 
potoka – jejich spojením vzniká řeka Vydra.Došli jsme ke stanici, kde chovají vlky – 
ale bohužel v přírodě jsme žádného nezahlédli – jen na kamerách nebo při 
přednášce na interaktivní tabuli. Poslední zastávka byla na Čeňkově pile, kde jsme 
viděli, jak soutokem Vydry a Křemelné vzniká Otava. 



Hned druhý den po výletu čekala na žáky 4. a 5. ročníku praktická část dopravní 
výchovy – výuka na dopravním hřišti. Tu jsme zvládli s přehledem k velké 
spokojenosti instruktorů. 
Žáci 1. a 2. ročníku se vypravili vlakem do Švihova, kde se ještě jednou podívali, jak 
mohutná je řeka Úhlava okolo hradu, který také navštívili. A nejen hrad – bylo zde 
divadelní představení Noc na Karlštejně. Žáci 3.-5. ročníku vyrazili ještě jednou na 
Šumavu. Lanovkou vyjeli na Hofmanky, vyšli na Pancíř, kde si odpočinuli a občerstvili 
se. Poté sešli k pramenu Úhlavy. Žáci 1. a 2. ročníku uviděli střední tok a větší děti 
začátek této řeky.  
30.6.2017 bylo vydáno vysvědčení za druhé pololetí.  
 
 

5.3. Účast v soutěžích 

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných žáků 

Umístění 

1.místo 2.místo 3.místo 

mezinárodní 0     

republiková Matematický 
klokan a Cvrček 

Školního kola se 
účastní téměř 
všichni žáci 

   

regionální 0     

okresní MC Donald 12  x  

okrskové MC Donald 12    

        
 
5.4.     Spolupráce školy na regionální úrovni (spolupráce se sociálními  partnery, úřady 

práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty na úrovni kraje – občanská a zájmová sdružení) 
 

 Spolupráce s Obcí Mochtín, Hasiči, Sokolem Mochtín: 
 Vítání občánků 
 Sportovní akce Sokola ( např.přespolní běh) 
  

 
5.5. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství – pravidelně 

vyhodnocujeme práci s dětmi s PU a jejich výsledky. 
 

6. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu  a  prevence sociálně 
patologických jevů 

 
Úkoly vytýčené Minimálním preventivním programem se nám daří plnit. 
Práci výchovného poradce zastává ředitelka ve spolupráci s ostatními 
pedagogy. 
Velkou pozornost jsme v letošním roce věnovali opět tématu zdravého 
životního stylu: pohyb, výživa. 
 

 
 
 
 
 
 



6.1.Spolupráce s PPP, SPC 
 

Spolupracujeme s PPP Klatovy a  s SPC Plzeň,  v oblasti diagnostiky 
vývojových poruch  našich žáků a dále s PPP konzultujeme vzniklé 
problémy. Vytváříme ve spolupráci s PPP Individuální vzdělávací plány 
pro integrované žáky. Snažíme se o včasnou diagnostiku poruch. 

 
6.2.Spolupráce  s rodiči, MŠ, obcí 

 
Dvakrát ročně pořádáme schůzku s rodiči. Rodiče se mohou přijít 

informovat na své dítě kdykoli mimo vyučování. Mohou také kdykoli 
navštívit vyučovací hodinu, mohou se i aktivně zapojovat do vyučování. 
Uspořádali jsme Den otevřených dveří, ale mnoho rodičů bohužel 
nedorazilo. 

 
Velmi úzce spolupracujeme s MŠ. Několikrát za rok navštíví děti z MŠ  

školu. Děti z MŠ využívají hernu školy ke sportovním činnostem.  Žáci 
školy každodenně využívají po obědě zahradu MŠ. Tato spolupráce se 
velmi osvědčila zejména proto, že není problém při přestupu dětí z MŠ do 
1. ročníku ZŠ. Děti školu znají a nemají z ní obavy. 

 
Výbornou spolupráci máme s Obcí Mochtín. 

 
7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 
V letošním školním roce jsme neměli kontrolu ČŠI. 
 
8. Výkon státní správy 

8.1. Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 2 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Počet přijatých žádostí do MŠ 14 0 

Počet kladných rozhodnutí – MŠ 10 0 

Počet záporných rozhodnutí - MŠ 4 0 
            

 
8.2. Počet osvobozených žáků 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:   0 
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:   0 
 
Počet žáků osvobozených (uvolněni, nehodnoceni – Věstník 11/02) z výuky: 

Předmět Počet žáků 

- 0 

 
 
 
 
 
 



8.3. Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností 0 

- z toho oprávněných 0 

- z toho částečně oprávněných 0 

- z toho neoprávněných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu 0 

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

                k informacím 
 
Podle Výroční zprávy ze dne 16. 1. 2017 nebyla podána žádná žádost o podání 
informací. 
 

 

 

 

   9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
          Od 1. dubna 2011 jsme zapojeni do rozvojového programu EU školám – 
šablony. Díky němu se tehdy podařilo vybavit školu počítačovou sítí s 
10 terminály. Bohužel toto vybavení stárne, stále častěji vyžaduje opravy, 
dokonce výměnu. 
           
           V roce 2014  jsme se zapojili do projektu EU Kantor Ideál. 
 
 Dále využíváme program Ovoce do škol. Využili jsme nabídky 
k uspořádání projektových dnů s ukázkou exotického ovoce a různých druhů 
zeleniny. 
 
 
10.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
           Nejsme zapojeni do projektu celoživotního vzdělávání. 
 
11. Předložené a školou realizované projekty financovaných z cizích zdrojů. 
           Nejsme zapojeni do těchto programů. 
 
12. Spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a   
      dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
          Nemáme odborovou organizaci. 
 
13. Analýza školního roku 
 
 Pedagogové školy poskytovali žákům kvalitní všeobecné vzdělání, 
snažili se rozvíjet osobnost každého z nich a připravit děti do běžného života.  
 Vědomosti a poznatky žáci čerpali nejen z učebnic a výkladu učitele, ale 
také formou besed, akcí, projektů, exkurzí. Naším hlavním cílem bylo vést žáky 
k samostatnému myšlení a zodpovědnosti za svou práci. K obohacení výuky 
byl využíván internet a ostatní média. 
 Velká pozornost byla věnována integrovaným dětem – byly pro ně 
vypracovány individuální vzdělávací plány, které byly konzultovány s rodiči a 



odborníky PPP. Práce s integrovanými žáky je velmi náročná, vyžaduje 
zkušenosti, odbornost a úzkou spolupráci rodiny a školy. 
 Na naší škole se soustřeďujeme také na práci s talentovanými žáky – 
dostávají náročnější úkoly, které vyžadují samostatné myšlení a tvořivost. 
Mimořádně nadaný žák 4. ročníku pracoval v hodinách matematiky, vlastivědy 
a přírodovědy se žáky 5. ročníku. 
 Velká pozornost byla věnována žákům 5. ročníku, které se snažíme 
připravit na co nejsnažší přechod na 2. stupeň ZŠ – většinou na ZŠ Masarykova 
Klatovy. Vedeme je k větší samostatnosti a schopnosti se rozhodovat. Na jejich 
práci klademe větší nároky a učíme je zodpovědnosti. 
Aby si žáci zvykli na práci s více učiteli, snažíme se, aby i zde se střídali 
v hodinách různí pedagogové. 
                                                   
                                                                       ---------------------------------------------------    
V Mochtíně 25. 8. 2017                                  Mgr. Ilona Dvořáková- ředitelka školy 
 
 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne:  28. 8. 2017 
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne:  31. 8.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


