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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 
 
Název:  Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace 
Zřizovatel: Obec Pačejov 
ZŠ má 3 součásti – Základní školu, školní družinu a školní jídelnu 
Hlavní činnost: Poskytuje a zajišťuje vzdělávání žáků a zajišťuje závodní stravování 
zaměstnanců školy 
Doplňková činnost: Poskytujeme stravování cizím strávníkům, zprostředkujeme 
maloobchodní prodej /sešity, pomůcky na VV/ 
Školská rada -  zvolena na podzim 2014, má 6 členů, předsedkyní je Mgr.Hana Zajícová, 
členy: ing. Jan Vavřička, p. Zdeněk Voska, pí Monika Buriánková, pí Klára Klečková, pí uč.  
Alena Tyrpeklová 
Spádový obvod je zřizovatelem stanoven, jsou vyhotoveny smlouvy se starosty okolních obcí 
(Kovčín, Kvášňovice, Myslív, Nehodív, Olšany). 
 
Školní rok 2014/15 zahájilo v pondělí 1.9.2014 111 žáků  a ukončilo v pátek  26.6.2015  
111 žáků /Během roku odešli 2 žáci: Havlíková (9.r.) Nepomuk, Farkaš (3.roč.) Plánice a 
přišli 2 sourozenci Pustkovi (3. a 9.roč.) z Horažďovic. Škola měla 7 tříd pro 9 ročníků: 
spojen 1. a 2. ročník (12 +11 žáků), 4. a 5.ročník (11 + 13 žáků).  Škola v tomto šk. roce měla 
opět výjimku z počtu žáků, neboť počty  neodpovídají zákonu (průměr 17ž/tř.). 
Děti  podle obcí k 31.12. 2014 /110 ž/: (Pačejov – 59, Olšany – 11, Kvášň. – 8, Myslív – 23, 
Kovčín – 3, Nehodív – 4, Maňovice – 2).  
 
Žáci: S vyznamenáním ukončilo školní rok 72 žáků, 39 prospělo /1žák po opravné zk. z M/ 
Chování bylo na konci šk.roku hodnoceno i přes dílčí problémy u všech žáků jako velmi 
dobré (jedničkou).  
Zameškané hodiny za 1.pololetí – 2811 hodin, za 2.pololetí 4813 hodin, celkem  7.624 hodin, 
průměr téměř 69 h/ž  (loni 59 h/ž.) 
Neomluvené hodiny letos nebyly zaznamenány.  
Žáci s vývojovými poruchami učení a chování byli integrováni do běžných tříd, byly 
zpracovány individuální plány  pro všech 8 (respektive7) žáků, bylo s nimi individuálně 
pracováno  a k jejich problémům přihlíženo.  
 
 
Učitelé: Na škole působilo celkem 9 učitelů (5 žen) , věkový průměr 51,7 roků, všichni 
s magisterským  pedagogickým vzděláním /6 osob starších 50 let/. V průběhu roku došlo ke 
změnám: od 5.ledna za nemocnou pí Hromádkovou nastoupila na zástup Bc. Markéta  
Votípková a dvakrát (od 9.3. do 20.4. a od 11.5.do 30.6.) během 2.pololetí nepřítomného pana 
St.Jůdu zastupoval pan Jakub Kozlík – ten vystudoval pedag.fakultu, nemá však závěrečnou 
zk. z psychologie a tudíž ukončené pedag. vzdělání. 
 



Vychovatelka školní družiny na 0,8 úvazku(4,5 h denně), má požadované vzdělání, pracovala 
také na 0,375 úvazku /3 hodiny/ jako vedoucí ŠJ. Zažádali jsme o prodloužení funkce  
asistenta pedagoga, bylo nám povoleno a jeho pomoci využívali žáci s postižením. Na úvazek 
0,658 v této funkci pracovala paní Vladimíra Hadrabová z Malého Boru /úvazek byl po 
odchodu žáka Farkaše snížen od dubna 2015 na 0,4/. 
Školník, uklízečka na 5 h, 2 kuchařky s úvazky 0,9. V zimním období ještě topič v základní 
škole na poloviční úvazek. 
 
Aprobovanost – na 1.stupni100%. Na 2.st.je ze 114 hodin 76 vyučovacích hodin učeno 
„aprobovaně“, tj 66,7%. Na hlavní předměty Čj,Aj,M,F,Z,D,Př,Ov máme aprobované učitele.  
Nemáme však aprobované  síly na  Nj, Ch,Tv, Hv,Vv,Vz, Pč, informatiku. Domnívám se, a 
jsem přesvědčen, že naši učitelé, kterým byly předměty přiděleny, je  učí  kvalitně. 
 
DVPP: Další vzdělávání pedagogických pracovníků se dělí: 

a) na dobrovolné – to slouží ke zvýšení kvalifikace (všichni učitelé však mají 
požadovanou kvalifikaci). Zastupujícímu učiteli J. Kozlíkovi bylo doporučeno, aby 
řádně dokončil studium – je přihlášen na PF v Plzni. Bc Votípková, t.č. na MD 
uvažuje o dokončení magisterského studia. 

       b)  na povinné – to by měli učitelé absolvovat k obnovení, upevnění a doplnění 
kvalifikace a to realizujeme: 
    l) účastí na akcích organizovaných PC, NIDV, apod.  
   2) společnými akcemi ve škole – např. porady, školení, prezentace výukových programů,…  
   3) samostudiem (časopisy, odborná literatura …) 
V uplynulém školním  roce bylo DVPP zaměřeno opět na čtenářskou a finanční gramotnost                              
a semináře  k jednotlivým aprobačním předmětům. 
9 pedag.prac. navštívilo celkem 18 polodenních akcí, převážně v Plzni (KCVJŠ).  
Paní  A. Tyrpeklová jezdila opět týdně na konverzaci s rodilým mluvčím do Plzně. 
 
Patologické jevy: 
S těmito jevy se v pedagogické praxi i v běžném životě setkáváme a snažíme se je již 
v zárodku řešit ve spolupráci s rodiči a odborem sociálních věcí. V minulém roce byli 
odborem sociálních věcí sledováni žáci Farkaš a Kolenatý. 
Škola nabídla:   
Volitelné předměty – Informatika (8,9), seminář o zdraví (8.), technické činnosti (7.). Tyto 
předměty jsou součástí ŠVP a podporují i současné požadavky na polytechnické vzdělávání, 
finanční gramotnost a zdravý životní styl. 
 
Nepovinné předměty:  Máme zavedenu výuku anglického jazyka v 1. i ve 2.ročníku. /Pozn.: 
Od 3.ročníku se žáci učí Aj povinně jako prvnímu cizímu jazyku/. 
 
Přijímací řízení: 
Vycházející žáci si mohli podat letos opět  2 přihlášky na střední školy a všech 13 
vycházejících žáků 9. roč. bylo  přijato. Maturitní obory zvolilo 6 žáků, 7 si pak vybralo 
učební obory. 
 
U zápisu bylo 16 žáků, ve dvou  případech byl povolen odklad školní docházky. Během 
prázdnin byl řešen „přestup“ 3 žáků do 1.ročníku /Furlong, Forman, Kodýdková/. 
 
Mimoškolní aktivity : Žáci zapojeni do práce v zájmových kroužcích – pěveckém, 
sportovním, dyslektickém. Zapojeni jsou  převážně žáci 1.stupně. Konzultací k přijímacím 



pohovorům využívali žáci 9.ročníku v omezené míře, příprava na soutěže byla řešena 
individuálně. Zájem o organizovanou činnost a práci s počítači také nebyl. Kromě zájmové 
činnosti ve škole jsou žáci zapojeni do mimoškolních aktivit, které organizuje 
SOKOL(minižáci a ml. žáci fotbal), SDH – mladí hasiči, JUNÁK. Dále někteří žáci školy 
využili nabídky DDM v Horažďovicích a zapojili se do práce v zájmových kroužcích. 
Využito bylo nabídky SŠ Oselce, kam dojíždělo, respektive bylo dopravováno cca 8 žáků naší 
školy /v rámci projektu Polytechnická výchova/. 
 
Ve školní družině zapsáno 30 žáků,což je max. kapacita, odpolední dobu do 15,00 využívalo 
průměrně 18-23 z nich, ostatní chodili  jen  „přes oběd“ do 12,45. 
Vybírali jsme  60,- respektive 30,-Kč/měsíc – příspěvek za zpoplatněnou mimoškolní službu. 
 
Kultura: 
Učitelé s žáky během roku navštívili divadelní představení v Horažďovicích, Plzni i Praze. 
Pro rodiče připravili vánoční Jarmark. 
Navštívili jsme pořad Planeta Země v HD, naopak nás návštěvou poctil Mikuláš a čerti, 
učitelé s žáky nacvičili  vánoční besídky . 
Proběhl vánoční koncert v KD v Pačejově /připravil p. Cihlář/ - výtěžek ze vstupného 
věnovali účinkující na nákup vánočních dárků dětem klatovské nemocnice – předáno 24.12. 
Na sále v Olšanech vystoupili ml.žáci pod vedením pí uč. Hlůžkové/. Začátkem ledna 
vystoupil tento sbor  v pačejovském kostele společně s pěveckým spolkem Prácheň. V sále 
kulturního domu  jsme zhlédli program skupiny historického šermu „Přemyslovci“. 
 
 
Naukové  soutěže: Snažíme se zapojovat žáky do naukových soutěží. Většinou naše úsilí 
končí školním kolem – letos výjimku tvořila účast žáků v okresním kole olympiády z Čj,Aj a 
M. Soutěže „Matematický klokan“se zúčastnilo 32 soutěžících, nejlépe hodnocen žák 
J.Moravec ze 3.třídy a „Pythagoriáda“- soutěž pro 5.-8.ročník. Účast 16 žáků, do okresního 
kola postoupila G.Bělochová 16.místo a E.Radová 34.místo. Pro žáky byla připravena i 
recitační soutěž. Ze 17 účastníků školního kola postoupili přes obvodní a okresní kolo až do 
kola krajského G.Bělochová a V.Klečka. Hezký úspěch našich recitátorů. Veškeré výsledky 
jsou zveřejňovány na stránkách školy (www.zspacejov.cz). 
 Oceněni byli i žáci v soutěži Zdravé zuby. 
 
„Ovoce do škol“! – Po celý rok, průměrně jedenkrát za 2 týdny,  bylo zaváženo pro žáky 1.st. 
ovoce dotované státem i EU /jablko,pomeranč,kiwi, ředkvička, hruška, Hello, mandarinka, 
kubík apod./. Prodávali jsme  i mléčné výrobky dotované státem. Zájem byl různý, ne všichni 
žáci a v plném rozsahu využívali možnosti nákupu zlevněných produktů. Obě akce ochotně 
zajišťovala  pí uč. Tyrpeklová.   
     
Škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní (třídíme odpad, sbíráme 
drobné elektrospotřebiče, monočlánky, hliník, vychováváme žáky v praxi k péči o životní 
prostředí). Provedli  jsme již šestým rokem ke Dni Země ve spolupráci s obecními úřady úklid 
obcí (převážně sběr plastového odpadu). 
  
Škola každoročně zadává testy  SCIO - Stonožka, aby ověřila standardním způsobem 
vědomosti, znalosti a dovednosti  žáků a porovnala úroveň vzdělání na škole  s výsledky 
v republikovém měřítku a zároveň sleduje vývoj žáka (zlepšení, stagnace, zhoršení). 
V letošním roce byly testy zadány v 6.,7. a 9.ročníku /český jazyk, matematika, všeobecné 



předpoklady/. S výsledky jsou seznámeni všichni učitelé, žáci i jejich rodiče a tyto jsou 
v souladu s hodnocením učitelů. 
 
Portál Proskoly.cz udělil škole certifikát Aktivní škola na období od  07/2014 do 07/2015. 
Škola a její žáci 8. a 9. ročníku dokončili 2 letý  projekt organizovaný SŠ Oselce  na „Podporu 
polytechnického vzdělávání“. Velký podíl má paní uč. Zajícová. 
 
Sportovní úspěchy v roce byly omezeny. Jsme limitováni počtem žáků, na obsazení Poháru 
rozhlasu či atletického čtyřboje prostě nemáme a vyrovnané družstvo těžko postavíme.  
Žáci 4. a 5. ročníku  absolvovali výcvik na dopravním hřišti v Horažďovicích. Dopravní 
výchova dostává stále více prostoru, je kladen větší důraz na znalosti z této problematiky. 
Lyžařský výcvik se v tomto roce neuskutečnil, výuka plavání – plavecký výcvik také nebyl 
realizován.  
Škola se opět zapojila do Olympijského víceboje. Fyzická zdatnost a sportování našich dětí 
nám není lhostejné. Paní učitelka Hlůžková  dvakrát ročně odeslala výsledky všech žáků ve 
všech disciplínách, obdržela certifikát garanta. Žáci školy patřili mezi 86 tisíc dětí v republice, 
kteří obdrželi sportovní vysvědčení. Stříbrný certifikát za aktivní účast v projektu na rok 
2014/15 vlastníme (zapojení 75 – 99,9% žáků), dárek od Sazky škola obdrží během podzimu.  
V Poháru rozhlasu obsadilo družstvo starších děvčat 11.místo, chlapci byli 12. V atletickém 
trojboji žáků 1.st. obsadila družstva 1.-3.tříd i 4.-5. tříd vždy 15.místo. Příště to jistě bude 
lepší. 
Školní výlety realizovaly všechny třídy: Žáci 2. stupně byli ve východních Čechách a 
Krkonoších, I.třída v ZOO v Plzni, III. třída v bazénu v Horažďovicích a IV.třída pak 2 dny /i 
s přenocováním/ na Špičáku.     
                  
Sponzoři: Cílem školy není oslovovat sponzory a žádat o příspěvky na vzdělávací proces či 
provoz školy. Přesto patří poděkování opět některým rodičům a přátelům školy.  
                                                                                                                                                          
Celoročně probíhal kurz anglického jazyka pro veřejnost, v průměru  chodilo 5-7 účastníků, 
zajišťovali jsme vaření pro cizí strávníky (celkem ve školním roce pro ně uvařeno 2529  
obědů). 
 
Rekonstrukce: 
Během prázdnin proběhla díky projektu a dotačnímu příspěvku velká akce – zateplení školy 
spojené s výměnou oken, dveří, dodatečně i opravou střechy a dalšími, v  průběhu 
rekonstrukce objevenými a zaregistrovanými změnami 
Během prázdnin se v prostorách školy opět prováděly drobné opravy a běžná  údržba. 
Vyměnili jsme 5 záchodových mís za kombi na 1.st., instalaci bojléru pro uklízečku /p. 
Marek/, realizovali výměnu stojanů v šatně / zhotovil p.Heřman/, svařili jsme poškozená lina 
ve třídách /p. Voska/. S výměnou podlahových krytin počítáme v příštím roce, jsme si 
vědomi, že kvalita a estetická úroveň neodpovídá požadavkům. Ale pokud se bude dělat 
změna vytápění, přechod na tepelná čerpadla, a instalace radiátorů na tzv. 1.st. – bude 
rozumné počkat. 
 
Výsledky hospodaření za rok 2014: 
Škola je financována ze dvou zdrojů: 

A- z krajského úřadu (respektive ministerstva školství, ze státu, kraje)… platy, odvody, 
ONIV ( pomůcky, učebnice, DVPP, jízdné, pojištění, stravné,..) 

B- od zřizovatele (obce Pačejov) …na provoz školy 



Výsledky hospodaření byly předány zřizovateli na počátku kalendářního roku. Nyní jen 
stručně: 
ad A)  Škola dostala od „Kraje“ dotace na vzdělávání celkem 5 560 415,- Kč. (). Všechny 
poskytnuté prostředky. byly použity. Nic se nevracelo. 
Výdaje: - na platy                        4.037 775,- 
              - odvody                         1.411 164,- 
              - ONIV                              106 476,- 
              - dohody                                5 000,-  
ad B)  Prostředky provozní: 
Příjmy : Provozní dotace od OBCE            1.600 000,-       
              Tržby (za obědy)                              491 000,- 
               Ostatní výnosy                                     4 251,- 
              Úroky                                                           3,28 
           ----------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                 
              CELKEM:                                      2 096 694,28 
 
 Výdaje: materiál (potraviny + další)             641 037,11          
               energie                                              449 577,50    
               opravy                                               132 400,-  
               služby                                                215 465,18 
               mzdové náklady (platy)                    353 963,50 
               školení                                                   1 300,- 
               spoje, poplatky KB, školení, jízdné,….      ? 
             --------------------------------------------------------------------- 
               CELKEM                                       1.820 089,12         
                                                         
Zisk v roce 2014:   276.605,16 převeden se souhlasem zřizovatele do RF. 
 
 
Doplňková činnost byla zisková částkou 3.548,19 Kč. Zisk byl z vaření pro cizí strávníky. 
Celý obnos  převeden do činnosti hlavní.                                              
 
Výroční zpráva byla zpracována dle vyhlášky č.15/2005 Sb. ze dne 27.12. 2004, § 7. 
 
 
 
 
V Pačejově 17.9.2015                                                                     Josef Hromádka, řed.školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


