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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 32 

 ŠD Mochtín 37 1 23 

 MŠ Mochtín 80 1 28 

                                         ŠJ  Mochtín 80  58 
 
 

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  

 
 
          

1.6. Součásti školy  
 

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení 

Počet přepočtených 
pedagogických 

pracovníků 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 

MŠ 28 28 26 28 1 1 3 ( včetně AP) 

ZŠ 60 60 31 32 2 2 4,658 (včetně AP) 

ŠD (samostatná)  30 30 29 23 1 1 1,04 ( včetně AP) 

 



 
 

Celková 
kapacita jídelny  

Počet 
dětských 
strávníků 

Počet 
dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

 

90 58 10 2 1,625 
 

 
 

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                      1 

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                            4 žáci 

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

Ve školním roce 2017/18 škola evidovala 1 žákyni se sluchovým 
postižením, 1 žáka s tělesným postižením, 1 žáka s více vadami a 1 žáka s LMP. 
Pro tyto žáky byly vytvořeny Individuální vzdělávací plány, na kterých se 
podíleli vyučující pedagogové, odborníci z SPC Zbůch, SPC Horšovský Týn a 
Speciální škola pro sluchově postižené v Plzni.  

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

  Ve škole pracují tři 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 stavební práce v prvním patře budovy. Byla kompletně opravena 
ředitelna: nové omítky, strop, osvětlení, lino. Byla provedena rekonstrukce 
rozvodů vody. Teplá voda je nyní ve všech místnostech, kde je jí potřeba. Dále 
se pracuje na úpravě zahrady a plotu.  

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,  
výukové počítačové programy.  

 

Ke sportovnímu vyžití máme dostatečně vybavenou hernu sportovním 
náčiním, každoročně dokupujeme nové pomůcky. V letošním roce byly 
z bezpečnostních důvodů zakryty zářivky mřížkami a pracuje se na montáži sítí 
na okna. 

 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 2017/2018 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 * 

 2017/2018  2016/2017 2017/2018  
ZŠ             6 / 5,358 

( včetně AP) 
 5 / 3,771 

 ( včetně AP) 
6/4,658 
(včetně AP) 

ŠD             2 / 1,35  
(zároveň 
učitelky) 

 2 / 1,35 (včetně AP) 
vychovatelka+AP 
 ( zároveň učitelky) 

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

MŠ            4 / 3,80 
( včetně AP) 

 3 / 2,79 
( včetně AP) 

3 / 3 
( včetně AP) 

ŠJ             2 / 1,625  0 0 

Celkem   12 / 12,133  12 / 7,911 12 / 9,008 
* 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 0,318 0,590    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 

2017/2018  
 

Počet pedagogických pracovníků 
přepočtený stav dle 2.1. 

Průměrná délka 
pedagogické praxe 

ZŠ                2,908      27 let 

ŠD                0,78      40 let 

MŠ                2      16 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 
          0,318     - SpŠ 
          0,590 -   Sodb.Š  
AP     0,75  
          0,40 
          0,60 

 ŠD     0,78  - SpŠ 
AP     0,25  

 MŠ     2       - SpŠ 
AP     1  

  

-  v důchodovém věku 1 

 
 

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 

11 1 1 10  
 

1 

 
 

3.2. Absolventi školy  
 

Počet žáků ---------------- 

- přihlášených na víceletá gymnázia 1 

- přijatých na víceletá gymnázia 1 

 
 

Počet žáků do 
SpŠ 

do jiné 
ZŠ 

zvláštní způsob 
plnění PŠD * 

dodatečný 
odklad PŠD * 

- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku 0 
 

1 0 0 

Z toho : odstěhovali se                  0 
              přešli na jinou školu         0 

 0 
1  

  

* PŠD = povinná školní docházka 

 
 
4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

4.1. Prospěch žáků (stav k 31.8.2018) 
 

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

31 
 

17 15 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 1 878 hodin  ( prům. 54,8 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 2 zájmové kroužky. 
        
1. Sportovní hry 
2. Dovedné ruce 

   
Kroužky se setkaly s velkým ohlasem a byly plně obsazeny.  

  
 

5.2. Mimoškolní aktivity- hodnocení školních akcí 
 
   I. pololetí 
Školní rok 2017/18 jsme zahájili v pondělí 4. září. Učitelský sbor se sešel v nově 
opravené a upravené ředitelně. Stavební úpravy ve škole probíhaly po celé 
prázdniny. Kromě úprav v ředitelně se opravoval rozvod vody a chodba 
v přízemí.  
Všichni žáci jsou vzdělávání podle ŠVP pro ZŠ – Vše pro dítě. V 1. ročníku 
pracuje s pomocí asistenta 1 žák podle IVP  ve 2. ročníku pomáhá asistent 
pedagoga dvěma žákům , ve 4. ročníku pracuje 1 žákyně  s pomocí asistentky 
pedagoga. 
Žákům  jsme nabídly dva zájmové kroužky – Dovedné ruce a Sportovní hry. 
Pro letošní rok jsme si jako téma celoročního projektu zvolili Olympijské hry, 
které se v tomto školním roce (v únoru 2018) budou konat. Po celý rok nás 
bude provázet olympijské heslo CITIUS, ALTIUS, FORTIUS (RYCHLEJI, VÝŠE, 
SILNĚJI) – nejen ve sportu. Budeme se snažit po celý rok ve všech předmětech 
pracovat podle tohoto hesla. 
Po celé první pololetí jsme ale také žili v duchu olympiády – ve Vv, Pč jsme 
vytvářeli práce zaměřené k OH, Tv – seznamování s reprezentanty a jejich 
úspěchy, soutěže v „netradičních“ disciplinách, žáci si připravovali aktuality, 



kde se seznamovali s olympijskými disciplinami. Olympiádou po celé 1. 
pololetí žily děti i ve školní družině. 
Vyhlásily svoji „družinovou olympiádu“ nazvanou MOH (Mochtínské 
olympijské hry), vymyslely si svoji hymnu a hlavně intenzivně trénovaly a 
soutěžily v podmínkách, které jim hřiště, louky a les v okolí Mochtína 
poskytovaly. 
Vymýšlely si disciplíny, ve kterých se v Koreji určitě soutěžit nebude – ale je to 
určitě větší legrace – např. skok na lyžích na rovině, běh na lyžích „nasucho“ 
po louce, rychlobruslení na hřišti bez bruslí (ale ve správném postoji a 
s pohyby rukou) – zkrátka speciální disciplíny, které se mohou objevit jen na 
MOH. Ve ŠD také zřídily olympijskou nástěnku s obrázky z opravdové 
olympiády. V novinách a časopisech děti vyhledávaly obrázky a zajímavosti o 
sportovcích, kteří se již zúčastnili nebo se chystají reprezentovat naši vlast na 
OH. Na internetu vyhledávaly zajímavosti o reprezentantech z jejich života, 
způsobu přípravy a úspěších, kterých již dosáhli. Také se seznamovaly 
s pravidly méně známých sportů. 
Kromě „olympijských klání“ nás čekaly ale ještě další akce. Hned na začátku 
září se žáci 1.-3. ročníku vydali na vycházku do okolí školy a po naší obci. 
V rámci environmentální výchovy si všímali životního prostředí v obci a 
zaměřili se na úklid odpadků. Podobně zaměřenou akci podnikli žáci 4. a 5. 
ročníku v polovině října. Kromě úrovně životního prostředí se starší žáci 
zaměřili na orientaci v přírodě v okolí obce a ekosystémy. 
V říjnu jsme si také užili kultury. Žáci 1. a 2. ročníku navštívili divadelní 
představení a žáci 3.-5. ročníku si zadováděli na Halloween party. 
Do divadla do Klatov se žáci 1.-3. ročníku vydali opět v listopadu. 
Od začátku listopadu se naše děti pečlivě připravovaly na vystoupení u 
příležitosti rozsvícení vánočního stromku na začátku adventu. Se svým 
pásmem koled a přednesu se předvedly 3. prosince u stromečku, kde se sešlo 
mnoho obyvatel Mochtína. Rodiče, ale i ostatní obyvatelé, si nenechali ujít 
krásné a dojemné vystoupení dětí, ale také pohoštění, které naše škola 
přichystala. Jsme rádi, že tato akce má v Mochtíně již tradici.  
5. prosince – také již tradičně – se naše škola proměnila v „čertí“ – místo žáků 
zasedli do lavic čertíci a andílci a také vyučování bylo „pekelné“. 
Abychom si v tom hektickém předvánočním čase užili pohody, navštívili jsme 
(také již tradičně) divadelní představení v klatovském kině Příhody včelích 
medvídků. Po představení si žáci 1. a 2. ročníku užili vycházky po vánočních 
Klatovech a starší žáci 3.-5. ročníku zamířili do muzea na přednášku pana 
Marka, tentokrát Husité na Klatovsku. 
Před námi byla největší akce k projektu Olympiáda. Na poslední týden před 
Vánocemi jsme připravili pro rodinné týmy Olympiádu vědomostí a dovedností. 
Jednalo se o odpolední akci žáků s rodiči. Soutěžili nejméně čtyřčlenné 
rodinné týmy v 5 disciplínách. Tři byly vědomostní – historie, zeměpis a 
botanika, dvě dovednostní – rybaření a strategie na moři. 
Při plnění jednotlivých disciplín jsme plně využili pomůcek, které nám slouží 
při výuce – interaktivní tabuli, koberec se slepou mapou ČR, botanické kvarteto 
(dřevěné destičky s částmi rostlin, které se řadí k sobě). Dovednost měly týmy 
předvést při rybolovu (udici ale měli připevněnou pomocí čelenky na hlavě) a 
strategii na moři (skládání hlavolamů). 
Vyhráli samozřejmě všichni – a hlavně, všichni si to vrchovatě užili. 



Rodiče byli tak vyčerpaní soutěžením, že určitě byli rádi, že odcházejí ze školy 
sami – děti zůstaly ve škole “na noc“. Po večeři čekala na děti „předvánoční“ 
nadílka, pohádky a potom spaní. 
Druhý den se děti navzájem obdarovaly drobnými dárky a potom se, také 
tradičně, vydaly ke krmelci nadělit také zvířátkům. 
Rok se přehoupl k novému letopočtu 2018. V lednu se naši páťáci vydali 
koledovat jako Tři králové. 
31.1. dostali žáci výpis z vysvědčení za 1. pololetí. Po jednodenních 
prázdninách (pátek 2.2.2018) se zase pustíme s chutí do práce: vždy CITIUS, 
ALTIUS, FORTIUS. 

 
 II. pololetí 

Hned první týden v novém pololetí nás čekala návštěva SZŠ v Klatovech, 
kde si děti měly opět možnost připomenout a vyzkoušet v praxi zásady první 
pomoci, ošetření běžných poranění a formou přednášky a besedy se dozvěděly 
o zásadách správné výživy a poruchách příjmu potravy. 

Na začátku března jeli mladší žáci (1.-3. ročník) do Klatov, kde navštívili 
divadelní představení O Balince – dobrém štěněti. 
Žákům 4. a 5. ročníku se vypravili  do Českých Budějovic, kde jsme navštívili 
planetárium. Žáci si  příjemnou formou doplnili učivo o vesmíru, se kterým se 
seznámili v přírodovědě. A aby výletu využili beze zbytku, zopakovali si po 
cestě i učivo z vlastivědy – ve skupinkách si připravili informace o městech a 
místech, kterými jsme projížděli, a tak si na vlastní oči zopakovali i učivo o 
Jihočeském kraji.  
V dubnu nás čekaly 3 akce. Dvakrát k nám přijela pracovnice PPP na seminář 
Pohodová škola. Žáci 1.-3. ročníku se seznámili formou her s mezilidskými 
vztahy, učili se respektovat jeden druhého, žít v kolektivu, vyslovit a obhájit 
svůj názor, ale také přijmout názor ostatních. Rovněž si zopakovali a 
vyzkoušeli zásady slušného chování. 
Starší žáci (4. a 5. ročník) se seznámili se slovem „sebereflexe“ – vysvětlili si 
tento pojem a vyzkoušeli si, jak je to se sebereflexí u nich. Uvědomovali si 
dobré a špatné vlastnosti člověka a zamýšleli se, jaké vlastnosti mají oni. 
Ve druhém semináři se zamýšleli nad tím, čeho by chtěli v životě dosáhnout a 
co pro to musí udělat. 
Oba semináře byly velmi podnětné a zajímavé, děti měly možnost se opět 
seznámit a zamyslit se nad tím, o co v životě jde a co budou muset v životě 
vykonat, aby dosáhly svých cílů. Hlavně starší žáci si uvědomili, že nic v životě 
nedostanou zadarmo bez snažení.  
 V dubnu jsme se již tradičně zúčastnili akce ke Dni Země. Tento rok jsme 
si akci nepřipravovali sami, ale navštívili jsme areál SZTŠ v Klatovech, kde pro 
nás byl připraven velice zajímavý program. Děti se tam na několika 
stanovištích dozvěděly a vyzkoušely si v praxi řadu činností, které souvisí 
s ochranou životního prostředí.  
 Květen byl na akce již tradičně bohatší. Zahájil ho McDonald’s Cup – 
turnaj ve fotbale. Bohužel ani tento rok se našemu týmu nepodařilo postoupit 
do vyššího kola.  
Dopravní výchova – teorie (ve škole) a praxe na dopravním hřišti v Klatovech. 
Letos se obě části konaly krátce po sobě, takže děti měly všechny předpisy 
v živé paměti. Na dopravním hřišti si vyzkoušely jízdu podle silničních pravidel 
a také jízdu zručnosti.  



 Celoroční projekt vyvrcholil koncem května, kdy se žáci naší školy 
předvedli veřejnosti se svým „olympijským vystoupením“. Program měl 2 části. 
V té první se rodičům představili naši sportovci. Vedle fotbalistů a hokejistů 
zde máme i florbalisty, lyžaře, tenisty, volejbalisty a gymnastky. Každý 
sportovec se představil krátkým vystoupením, kde předvedl, co ve sportu, 
kterému se věnuje, umí. Asi největší potlesk patřil našim gymnastkám, které 
nejen že perfektně zvládly gymnastické prvky, ale rovněž si celou svou sestavu 
vymyslely a secvičily. 
Ve druhé části jsme pozvali diváky na taneční výlet po světě. Navštívili jsme 
Ameriku (rock’n’roll), Evropu (polka, valčík), Afriku (bojový tanec černoušků) i 
Asii (taneček Japonců). Celý program jsme zakončili myšlenkou, že lidé 
z celého světa by měli být přátelé a soupeřit spolu hlavně na poli sportu. Celé 
vystoupení končilo tak, že děti utvořily 5 olympijských kruhů a tím se připojily 
k heslu a myšlence olympiády. Tímto vystoupením symbolicky zhasl oheň nad 
našimi olympijskými hrami, které nás provázely celým letošním školním rokem. 
 V květnu si také přišly na své naše chuťové buňky. Protože se naše 
škola účastní projektu Mléko do škol a Ovoce do škol (pod záštitou EU), konaly 
se hned 2 ochutnávky. Jedna se týkala mléčných produktů – ochuceného 
mléka, jogurtů, sýrů, pomazánek, a druhá netradičních a méně známých druhů 
ovoce – melouny, grepy, limetky a spousta dalších dobrot. 
  1.červen – Den dětí jsme slavili ve škole pod názvem Děti dětem. Starší 
žáci si připravili pro ty menší zábavné hry a úkoly. Nakonec byli všichni 
odměněni sladkostmi. 
Další akcí tohoto měsíce byl projekt Planeta Země 3000, který navštěvujeme již 
7 let. Letos jsme se s cestovatelem Adamem vydali do Myanmaru na divokou 
cestu do barmské říše. Tato beseda s videoprojekcí byla již tradičně velmi 
zajímavá a dětem ukázala neobyčejné kouty světa a seznámila je i s jiným 
způsobem života. Abychom využili času a pobytu v Klatovech, navštívili jsme 
Katakomby, kde jsme se seznámili i se životem jezuitů v Klatovech a barokním 
uměním.  

V polovině měsíce (12.6.) se celá naše škola vydala na výlet. Tentokrát 
jsme jeli vlakem směr Žichovice. Naším cílem byl hrad Rabí. Pěšky jsme zdolali 
ne příliš dlouhou cestu z nádraží v Žichovicích na zmíněný hrad. Naši 
nejrozsáhlejší zříceninu jsme si dokonale prohlédli, seznámili se s její historií a 
z její nejvyšší věže se rozhlédli po širém okolí.  
 Na závěr roku jsme se vydali na turistickou vycházku do okolí obce – 
směr Těšetiny. Po cestě dvě družstva plnila dané úkoly a soutěžila o prvenství. 
Vycházku jsme ukončili opékáním buřtů.  
 Před námi byl poslední den letošního školního roku. Byl veselý, ale i 
trochu smutný a dojemný, protože se s námi loučili naši páťáci.  
 
 

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    

okresní Zimní olympiáda 4    

        
 
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. 
Seminář pro žáky s psycholožkou – Pohodová škola. 

 
6.1.Spolupráce s PPP, SPC 
 

Spolupracujeme s PPP Klatovy a s SPC Zbůch, SPC Horšovský Týn  
v oblasti diagnostiky vývojových poruch  našich žáků a dále  
konzultujeme vzniklé problémy. Vytváříme ve spolupráci s PPP a SPC 
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.  

 
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 řešili stížnost ohledně ošetření zraněného dítěte. 
Matka si stěžovala, že jsme žáka špatně ošetřili. Stížnost poslala též ČŠI, která 
následně případ prošetřovala. Případ byl uzavřen jako stížnost částečně 
oprávněná, protože jsme sice dítě ošetřili správně, ale nepředali jsme jej přímo 
matce. Závěry se proto následně promítly do dokumentů (Školní řád, 
Traumatologický plán). Zraněné dítě je nutné vždy předat zákonnému zástupci. 
 
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 6 0 

Počet kladných rozhodnutí – MŠ 10 0 

Počet záporných rozhodnutí - MŠ 0 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 1 

- z toho oprávněných 0 

- z toho částečně oprávněných 1 

- z toho neoprávněných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu 1 - ČŠI 

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

                k informacím 
 
Podle Výroční zprávy ze dne 16. 1. 2018 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. Letos jsme museli zakoupit 3 repasované počítače pro žáky 
a nahradit jimi terminály. Byl též zakoupen nový počítač do ředitelny. 
           
           V roce 2014  jsme se zapojili do projektu EU Kantor Ideál. 
 
 Dále využíváme program Ovoce do škol a Mléko do škol. Využili jsme 
nabídky k uspořádání projektových dnů s ukázkou exotického ovoce, různých 
druhů zeleniny a mléčných výrobků. 
 
 
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. 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 5. ročníku pracoval v hodinách matematiky, vlastivědy 
a přírodovědy s rozšířenými informacemi. Měl náročnější učebnice. 
 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. 2018                                  Mgr. Ilona Dvořáková- ředitelka školy 
 
 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne:  29. 8. 2018 
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne:  4. 9. 2018 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


