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Tato výroční zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 10, odst. 3 a 

vyhláškou MŠMT ČR č.225/2009 Sb., § 7, odst. 1. ve znění pozdějších předpisů. 
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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Škola 

 

název školy Základní škola Nýrsko, Školní ulice 

příspěvková organizace 

adresa školy Školní 429 

340 22 Nýrsko 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 43317880 

DIČ CZ43317880, plátce DPH 

identifikátor školy 600 068 757 

vedení školy 

 

ředitelka: Mgr. Alena Linhartová 

zástupce ředitele: Ing. Jana Oceláková 

Kontakt tel.: 376 571 126 

fax: 376 571 126 

e-mail:info@zsnyrskoskol.cz 

www: sumavanet.cz/zsskolni 

 

    1.2 Zřizovatel 

 

název zřizovatele Město Nýrsko 

adresa zřizovatele Městský úřad 

Náměstí 122 

340 22 Nýrsko 

IČO 00255921 

Kontakt tel.: 376 377 811 

fax: 376 571 959 

e-mail: info@mestonyrsko.cz 

 

1.3 Školská rada 

 

Datum zřízení 1. 9. 2005 

Počet členů školské rady  3 

Konkrétně Jan Kolář / zástupce zřizovatele 

MUDr. Alena Opluštilová / zástupce 

zákonných zástupců žáků 

Mgr. Hana Švarcová / zástupce 

pedagogických pracovníků 
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1.4 Součásti školy 

 

 IZO kapacita 

Základní škola 102 164 495 540 žáků 

Školní družina 115 300 261 50 žáků 

Školní jídelna ZŠ 102 616 159 530 jídel 

 

     1.5 Základní údaje o součástech školy / k 30. 06. 2021 

 

součást školy počet tříd/ 

oddělení 

počet žáků počet žáků 

na třídu 

počet žáků 

na 

pedagoga/učitele 

1. stupeň ZŠ 5 109 21,80 21,80 

2. stupeň ZŠ 4 109 27,25   9,91 

Základní škola 9 218 24,22 13,63 

Školní družina 2 35 16 19 

Školní jídelna ZŠ x 379 / Pozn. x X 

 

Pozn.: Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky obou nýrských škol. Počet žáků je uváděn 

v době normálního provozu škol. 

 

 

2. Personální údaje 

 

    2.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

 fyzické osoby přepočtené osoby 

Počet zaměstnanců celkem 

 

33 / 36 

 

30,43 

Počet pedagogických pracovníků 23 20,63 

Z toho: počet učitelů 15 14,59 

             počet vychovatelek ŠD 2 1,90 

             počet asistentů pedagoga 6 4,14 

Počet provozních zaměstnanců 5 4,80 

Počet zaměstnanců ŠJ 5 5,00 

Počet zaměstnanců ŠJ – doplňková činnost 2 2,00 

Počet zaměstnanců – mateřská, rodičovská d. 1 / 

 

 

     2.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

 

pedagogičtí 

pracovníci 

pozice, funkce 
stupeň 

vzdělání 

 

úvazek 

 

platová 

třída  

 

platový 

stupeň  
aprobace 

1 učitelka  VŠ 1,00 12. 5. 1. st. 

2 učitelka  VŠ 1,00 12. 6. 1. st. 

3 učitelka  VŠ 1,00 12. 7. 1. st. 

4 učitelka  VŠ 1,00 12. 3. 1. st. 

5 učitelka VŠ 1,00 12. 4. 1. st. 

6 učitelka  VŠ 1,00 12. 4. Tv - Př 

7 učitelka VŠ 1,00 12. 6. Ma - Zt 

8 učitelka VŠ 1,00 12. 5. Nj - Dě 
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9 učitelka, VP VŠ 0,82 13. 7. Čj - Dě 

10 učitelka, ICT VŠ 1,00 12. 6. Čj - Aj 

11 učitelka SŠ 0,86 11. 3. Nj  

12 učitelka SŠ 0,91 11. 3. Aj 

13 učitelka VŠ 1,00 12. 6. Čj - Dě 

         14 asistent pedagoga SŠ 0,75 8. 4.  

         15 asistent pedagoga SŠ 0,75 8. 4.  

16 asistent pedagoga SŠ 0,75 8. 4.  

17 asistent pedagoga SŠ 0,75 8. 4.  

18 asistent pedagoga SŠ 0,50 8. 4.  

19 asistent pedagoga SŠ 0,64 8. 4.  

20 vychovatelka ŠD SŠ 0,85 8. 4.  

21 vychovatelka ŠD SŠ 0,85 8. 5.  

22 ŘŠ, učitelka VŠ 1,00 13. 7. Čj - Ov 

23 ZŘŠ, učitelka VŠ 1,00 12. 5. Ch 

 

    2.3 Pedagogičtí pracovníci podle odborné kvalifikace 

 

zařazení počet pedagogických pracovníků s odbornou 

kvalifikací a pedagogickým vzděláním 

pedagogický pracovník - 1. stupeň ZŠ 5 

pedagogický pracovník - 2. stupeň ZŠ 8 

pedagogický pracovník / vychovatelka 2 

pedagogický pracovník / bez kvalifikace 2 

asistent pedagoga 6 

Celkem 23 

      

      2.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby  

 

do 35 let 35 – 44 let 45 – 55 let nad 55 let  důchod. věk Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 1 0 10 0 7 0 4 0 1 0 23 

 

     Průměrný věk pedagogických pracovníků byl 46,15 roku. 

 

       2.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní 

pracovníci 
Funkce Úvazek 

Stupeň vzdělání 

1 hospodářka školy 1,00 středoškolské 

2 školník 1,00 střední odborné + VL 

3 uklízečka 1,00 střední odborné + VL 

4 uklízečka 1,00 střední odborné + VL 

5 uklízečka 0,80 základní 

6 vedoucí ŠJ 1,00 úplné střední odborné 

7 vedoucí kuchařka 1,00 střední odborné + VL 

8 kuchařka 1,00 střední odborné + VL 

9 kuchařka  1,00 úplné střední odborné + VL 

10 pomocná kuchařka 1,00 úplné střední odborné 

11 pomocná kuchařka 1,00 základní 

12 pomoc. kuchařka, úklid 1,00 základní 
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3. Vzdělávací program školy 

 

 

Vzdělávací programy 

Vzdělávací program  Zařazené ročníky 

ŠVP „4K = 4 kroky k úspěšnému učení“, ZSSKOL – A/196/2017 1. – 9. ročník 

 

 

     3.1 Učební plán školy 

 

Předmět 

Ročník Minimum 

1. 2. 3. 4. 5. 1. -  5.r. 6. 7. 8. 9. 6. - 9. r. 

Český jazyk 9 10 9 7 7 35 / 42  5 5 5     5 15 / 20 

Cizí jazyk     3 3 3  9 / 9 3 3 3 3 12 / 12 

Další cizí jazyk               2 2 2 6 / 6 

Matematika 4 5 5 5 5 20 / 24 4 4 4 5 15 / 17 

Informatika         1 1 / 1 1 1 1 1 1 / 4 

Prvouka 2 2 3     

12 / 15 

          

Přírodověda       2 2           

Vlastivěda       2 2           

Fyzika             2 2 2 2 

21 / 27 

Chemie                 2 2 

Přírodopis             2 2 2 1 

Zeměpis             2 2 2 2 

Dějepis             2 2 2 2 

11 / 12 Výchova k občanství             1 1 1 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

12 / 12 

1 1 1 1 

10 / 10 Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Pracovní výchova 1 1 1 1 1 5 / 5           

Svět práce             1 1 1 1 3 / 4 

Praktické činnosti                       

Výchova ke zdraví                 1 1 

10 / 10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 / 10 2 2 2 2 

Volitelné předměty     

                      

  

                      

                      

                      

Disponibilní 
dotace 

Čj 2 Čj 3 Čj 2     

14  / 14 

Čj 1 Čj 1 Čj 1 Čj 2 

18 / 18 

  Ma1 Ma1 Ma1 Ma1 Ma 1 In 1  In 1 Ma 1  

    Prv1 Př1 Vl1 In 1 
Ze 1 
Sp 1 Př 1 Ch 1 

          Fy1  

Ze 1 
Dě 1 Dě 1 

Celková povin. 
dotace 

18-
22 

18-
22 

22-
26 

22-
26 

22-
26 118 28-30 28-30 

30-
32 30-32 122 

Celková školní 
dotace 20 22 25 25 26 118 28 30 32 32 122 

 

          S počátkem školního roku 2016/2017 a 2017/2018 byl ŠVP inovován a aktualizován dle 

RVP ZV vzhledem ke změnám souvisejícím se společným vzděláváním žáků se SVP a 

s metodickým doporučením MŠMT, které se týkalo řešení krizových situací ve škole, tj. také se 

vznikem krizového plánu školy. U většiny očekávaných výstupů jednotlivých vyučovacích 



7 

 

předmětů byla doplněna minimální doporučená úroveň v rámci podpůrných opatření. Podle takto 

upraveného ŠVP probíhalo vzdělávání žáků i ve školním roce 2020/2021.      

          Doplňující vzdělávací obory se prolínaly všemi vzdělávacími oblastmi, rovněž i veškerými 

mimovyučovacími aktivitami, zájmovým vzděláváním a zájmovou činností žáků 1. – 9. ročníku. 

          Průřezová témata byla zařazována průběžně. Ve výuce se projevila převážně formou    

začlenění do vyučovacích hodin všech vyučovacích předmětů, některá témata byla realizována 

formou projektů, projektových dnů a exkurzí. 

           Na zpracovávání a úpravách se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy a jsou 

spoluodpovědní za realizaci a naplňování ŠVP naší školy tak, aby cíle byly splněny. Tímto 

školním rokem byly zahájeny další úpravy ŠVP dle pokynů MŠMT a upraveného RVP ZV; 

největší změny se budou týkat vyučovacího předmětu informatika. 

 

    3.3 Zájmové útvary 

          Každoročně nabízíme žákům možnost kvalitního využití volného času, v plánu pro školní 

rok 2020/2021 bylo otevření keramického kroužku a kroužku anglického jazyka, které měly začít 

fungovat od října 2020. Vzhledem k situaci s covid-19 byli žáci pouze přihlášeni, ale činnost 

zájmových útvarů nebyla zahájena a po návratu žáků v květnu 2021 již nebyla tato činnost 

smysluplná. 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

     4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2022/2023 

1 25 3 8 

 

 

      4.2 Výsledky přijímacího řízení a ukončení povinné školní docházky 

             K 30. 06. 2021 ukončilo docházku do naší školy celkem 30 žáků. 

 

       a) víceletá gymnázia: 

 

 z 5. ročníku ze 7. ročníku 

hlásilo se přijato hlásilo se přijato 

1 0 1 1 

Celkem 0 1 

              

 

             b) čtyřletá gymnázia, SOŠ, SOU, U a ostatní z devátých ročníků:  

 

 gymnázia SOŠ SOU U ostatní 

2 11 11 0 0 

Celkem 24 

 

 

             c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku z nižších ročníků: 

 

 ze 7. ročníku z 8. ročníku 

3 2 

Celkem 5 
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5. Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání 

 

    5.1 Materiální podmínky vzdělávání 

          Základní škola Nýrsko, Školní ulice je úplnou školou s 1. - 9. ročníkem, s kapacitou 540 

žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 50 žáků a školní jídelna s kapacitou 530 

jídel.  

          Škola se nachází na okraji města v samostatném uzavřeném areálu, jehož součástí jsou 

travnaté plochy, okrasná zeleň, sportovní areál a 2 sportoviště s umělým povrchem. V areálu 

dále stojí samostatný dřevěný objekt, který slouží jako sklad. Za nevýhodu již řadu let 

považujeme blízký dřevozpracující závod, který za provozu komplikuje život školy těžkou 

dopravou, hlukem a prachem. Činnost strojů na zpracování dřeva způsobuje otřesy budovy, 

narušuje statiku stavby, v neposlední řadě rozechvívá nábytek i vybavení, občas i ruší výuku. 

Jako problém celá léta uvádíme i vstup do školy z ulice, která je hlavní příjezdovou 

komunikací do tohoto závodu. V posledních letech se z důvodu zvyšujícího se počtu 

automobilů obyvatel žijících v blízkosti školy vstup do školy stává nepřehledným kvůli 

nevhodně parkujícím automobilům.  

          Provoz školy probíhá v komplexu, který tvoří dvě budovy. Původní stará školní budova 

z roku 1929, kde jsou umístěny kabinety, sborovna, kancelář, ředitelna, učebny 2. stupně, 

tělocvična a odborná učebna informatiky, je pomalu a postupně modernizována (výměna oken, 

osvětlení ve třídách, rekonstrukce WC, nábytek, rekonstrukce žákovské dílny a kuchyně, 

vybavenost tříd ICT, moderní výmalba a výzdoba apod.). V přístavbě z roku 1984 jsou učebny 

1. stupně, kabinety, sborovna, šatny pro žáky 1. stupně a učebna výtvarné výchovy, které 

odpovídají běžnému standardu.  

 Součástí školy je budova v Husově ulici, kde je v přízemí umístěna školní jídelna a v 1. 

patře prostory (herny, šatny, toalety, kabinet) dvou oddělení školní družiny. 

 Vybavenost školy a jednotlivých učeben pomůckami a dalšími zařízeními odpovídá 

současným trendům. Postupně probíhá obměna nábytku v učebnách 2. stupně, v kancelářích i v 

dalších prostorách školy, jejíž 1. etapa byla zahájena v roce 2015. Pro rok 2020 zbývaly 3 

učebny, ve kterých proběhla výměna nábytku, a zároveň byla zahájena výměna žákovských 

stolků a židlí, která proběhne stejným způsobem na etapy. Školním rokem 2020/2021 byly 

vybaveny učebny v přízemí hlavní budovy. Pro výuku jsou využívány i nově rekonstruované 

učebny pro předmět Svět práce – žákovská dílna, cvičná kuchyně. 

            Velkým přínosem bylo vybavení školy ICT komponentou z finančních dotací ESF 

v průběhu let 2010 – 2014 (PC, interaktivní tabule, učebna informatiky, dataprojektory, síťové 

propojení školy, včetně internetového, Infocentrum školy). V současné době jsou všechny 

používané učebny vybaveny ICT komponentou a připojením k internetu; budova 1. i 2. stupně 

umožňuje bezdrátové wifi připojení. K výuce jsou nepravidelně využívány i žákovské tablety 

(17 ks). V této souvislosti je potřeba uvést i funkční a pravidelně aktualizované webové stránky 

školy (www.sumavanet.cz/zsskolni), které již několik let zajišťují informovanost žáků, 

zákonných zástupců i veřejnosti o dění ve škole. 

            V říjnu 2013 byla po rekonstrukci zprovozněna tělocvična školy, která vyhovuje 

požadavkům školy jak novou podlahovou krytinou, tak z hlediska funkčnosti i estetičnosti. V 

období letních prázdnin 2021 byly realizovány rekonstrukce 2 víceúčelových hřišť s umělým 

povrchem (dotační titul – podávalo Město Nýrsko) a softbalového hřiště (zadávala škola), která 

jsou v provozu od 1. 9. 2021 a splňují všechny bezpečnostní a provozní kritéria.  Z roku 2020 

je využíváno rekonstruované doskočiště s rozběhovou dráhou. Problémem nadále zůstává stav 

běžecké dráhy ve venkovním areálu školy, který je třeba v budoucnosti řešit (vlhkost a spad 

listí z náletových stromů v okolí dráhy). S tím souvisí i výhledové řešení stavu stromů v areálu 

školy – přerostlé smrky, nebezpečné topoly, náletové dřeviny na pozemku sousedícím 

s areálem školy apod. (žádost školy vůči Městskému úřadu Nýrsko o pomoc s řešením 

v rozmezí let 2021 – 2026 / podána 9. 11. 2020).  

  

http://www.sumavanet.cz/zsskolni
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      5.2 Personální podmínky vzdělávání  

            Personálně byla řádná výuka ve školním roce 2020/2021 s minimálními problémy 

zajištěna. Celkem 98 % vyučujících bylo pedagogicky a odborně způsobilých, s absolvovaným 

pedagogickým vzděláním. Částečným, ale pochopitelným problémem je vzhledem k velikosti 

školy a dojíždění několika pedagogických pracovníků (13 místních, 10 dojíždějících) 

personální zajištění výuky. Opakovaně a nepřetržitě jsou nabízeny pozice učitele/učitelky 

anglického a německého jazyka (zástup za RD), o které nikdo neprojevil zájem, a proto 

zajišťují výuku pedagogické pracovnice bez odborné kvalifikace, ale se zájmem a obrovským 

nasazením. Při návštěvě ČŠI v říjnu 2020 nebylo jejich práci nic vytýkáno. 100% odborná 

aprobovanost pedagogů byla ve výuce na 1. stupni a v českém jazyce, matematice, částečně v 

anglickém jazyce, částečně v německém jazyce, dějepise, přírodopise, chemii, výchově 

k občanství a tělesné výchově. Ostatní vyučovací předměty byly vyučovány neaprobovaně, 

nejvíce anglický jazyk, německý jazyk, fyzika, hudební výchova, ale pedagogové se pravidelně 

účastnili dalšího vzdělávání ve vzdělávacích oborech, které nejsou součástí jejich aprobace, a 

ve většině případů mají mnohaletou praxi s výukou neaprobovaného vyučovacího předmětu.  

             Funkci výchovného poradce vykonává již řadu let pedagogická pracovnice, která je pro 

tuto funkci dle platných předpisů plně kvalifikována. 

             Škola je v současnosti standardně vybavena výpočetní technikou (interaktivní tabule, 

dataprojektory s plátny, notebooky, tablety) a řada pedagogických pracovníků aktivně využívá 

při vyučování moderně vybavených učeben; jejich provozuschopnost zajišťují jednotliví 

vyučující s koordinátorem ICT a s externím pracovníkem.  

             Školním rokem 2016/2017 začala pozici školního metodika prevence zastávat 

kolegyně s vystudovaným výchovným poradenstvím, do funkce koordinátora EVVO se po 

návratu z MD a RD zapojila kolegyně s vystudovanou aprobací přírodopis. Obě oblasti jsou ve 

škole naplňovány podle ročních programů. 

  Skladba úvazků vyučujících byla tvořena s maximálním možným využitím jejich 

odborné kvalifikace a zkušeností a zároveň s ohledem na přidělené státní finanční prostředky. 

Kolektiv učitelů je až na výjimky stabilizovaný a jednotný při pedagogickém rozhodování a 

řešení případných odborných problémů. Zkušenější pedagogické pracovnice jsou vždy 

nápomocny kolegyním s kratší praxí. Za jistou nevýhodu považujeme nepřítomnost mužů-

učitelů ve škole. Zkušenosti ukazují, že „mužský prvek“ ve výchově žáků má svůj význam a je 

nezastupitelný. 

             Také pedagogické pracovnice ŠD a všechny asistentky pedagoga měly pro výkon své 

funkce potřebnou kvalifikaci / středoškolské vzdělání a doplňující vzdělání. 

              Jednotliví pedagogičtí pracovníci mají přidělené další role v rámci fungování školy, 

jako je třídní učitel, vedoucí učitel 1. stupně, vedoucí učitel 2. stupně, koordinátor dopravní 

výchovy, koordinátor Recyklohraní (použité baterie a drobné elektrospotřebiče, mobily), 

koordinátor sběrových aktivit (starý papír, plastová víčka), apod. 

 

5.3 Výchovně vzdělávací proces 

 Výuka probíhala v 1. - 9. ročníku podle vlastního ŠVP „4K = 4 kroky k úspěšnému 

učení“. Pro výuku v jednotlivých třídách byl zpracován rozvrh hodin, který je součástí povinné 

dokumentace školy a zohledňuje veškeré požadavky, které jsou na něj kladeny. 

             Na základě ŠVP zpracovávají jednotliví vyučující tematické plány, včetně 

časového rozvrženíprobíraného učiva. V průběhu školního roku 2020/2021 byly plánované 

úkoly ve výuce některých vyučovacích předmětů splněny jen částečně, protože do průběhu 

klasického školního roku zasáhlo dvakrát rozhodnutím MZ ČR uzavření škol (14. 10. – 17. 11., 

resp. 29. 11. 2020; 4. 1. – 11. 4., resp. 14. 5. 2021) z důvodu pandemie covid-19. Vzdělávání 

probíhalo tzv. distančním způsobem, tj. na dálku. Učitelé i žáci si postupně osvojovali výuku 

prostřednictvím moderních technologií = ke slovu přišly mobily, tablety, notebooky, počítače. 

Výuka probíhala prostřednictvím 2 prostředí – webové stránky školy + Microsoft Office 365 / 

Teams. Vzhledem k úpravě školského zákona se od 1. 9. 2020 vzdělávání distančním 

způsobem stalo povinnou formou vzdělávání. Za kolektiv pedagogických pracovníků naší 
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školy musím zmínit 4 stanoviska, na kterých se shodujeme, aniž bychom chtěli jakýmkoli 

způsobem zlehčovat dopady pandemie: 

a) vzdělávání distančním způsobem nepovažujeme za vhodné zejména pro žáky základní školy, 

kteří ve svém věku nejsou tak vyspělí, zodpovědní a samostatní, aby chápali nutnost a význam 

denně aktivně spolupracovat a učit se; úsilí učitelů může být třeba absolutně dokonalé, ale aby 

vše náležitě fungovalo, nemohou v tom zůstat děti samy a je nezbytný i dohled, podpora a 

kontrola ze strany rodičů; 

b) uzavření škol trvalo velmi dlouhou dobu a žáky demotivovalo, unavovalo a sociálně 

izolovalo; původně jsme všichni věřili spíše v „uzavírky“ jednotlivých regionů, nebo v častější 

možnost rotační výuky, později příp. v kvalitnější testování; 

c) „velké škody“ napáchal také zákaz sportovních aktivit, který se ve velké míře „podepsal“ na 

fyzické zdatnosti našich žáků – u některých došlo k propadu ve výkonnosti a někteří z nich 

ztratili zájem o jakékoli sportovní aktivity; 

d) naprostá většina našich žáků vzdělávání distančním způsobem a uplynulý školní rok zvládla 

a společně vše „nedotažené“ v novém školním roce jistě doženeme; bylo by však alibistické, 

kdybychom tvrdili, že perfektně pracovali všichni žáci naší školy; cca 9 žáků 2. stupně se do 

vzdělávání „na dálku“ zapojovalo jen ojediněle nebo vůbec; většinou se však jednalo o žáky 

z nepodnětného rodinného prostředí, kde byl zřejmý i nezájem rodičů. 

            Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 

řešena podporou ze strany asistentů pedagoga, individuálními vzdělávacími plány, podpůrnými 

opatřeními výchovného poradce; mimořádně nadané žáky zapojujeme do školních celoročních 

předmětových soutěží, do soutěží vyhlašovaných jinými garanty a v 5. a 7. ročníku těmto 

žákům doporučujeme přechod na víceleté gymnázium. 

 Ve třídách II. A, III. A, IV. A, VII. A, IX. A pomáhalo na základě doporučení 

odborných pedagogicko-psychologických pracovišť 6 asistentek pedagoga, které byly 

přiděleny k žákům podle upraveného rozvrhu / úvazek 4,14. Asistentky pedagoga vykonávají 

činnosti, které žákům se speciálními vzdělávacími potřebami umožňují účastnit se více, či 

méně úspěšně vzdělávacího procesu ve škole / pomoc s organizací a výrobou pomůcek, pomoc 

s dohledem nad žáky, pomoc s realizací týmové práce a soutěží, spolupráce při plánování 

náplně vyučovací hodiny a další aktivity dle pokynů pedagogů, podpora v ŠD. Činnost 

asistentek pedagoga v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami hodnotíme jako 

smysluplnou a považujeme ji za významný přínos. 

             Jednotliví vyučující se snažili o efektivnost a pestrost výuky, o zaměření se na naplnění 

jednotlivých gramotností, o střídání metod a forem práce, o zařazování práce v týmu, 

projektových úkolů, práce s informacemi a výraznější využívání moderních IC technologií 

(interaktivní tabule, PC, dataprojektory, tablety, čtečky apod.). Ve většině vyučovacích hodin 

byla zřetelná správnost a odbornost výuky. Žáci jsou tradičně vedeni k zájmu o sebevzdělávání 

a o osobnostní všestranný rozvoj.  

 Hospitační činností vedení školy i úspěšností žáků při přijímacích zkouškách (viz 5.13) 

bylo prokázáno, že kvalita vzdělávacího procesu je v naší škole na velmi dobré úrovni. Učitelé 

dbají na to, aby výuka byla přiměřeně náročná, snaží se propojovat počáteční znalosti žáků se 

zkušenostmi z reálného života. Poskytují žákům dostatečný prostor pro samostatné objevování 

(pokusy) a tvůrčí činnost - rozvoj kreativity, vyjadřování vlastních názorů. Nedílnou součástí 

vyučovacích hodin je i sebehodnocení žáků a vlastní názor k hodnocení ze strany pedagoga.  

V dnešní době získávají žáci množství informací (nejen ve škole), proto je nutné naučit 

žáky jejich třídění, zpracovávání a vzájemné propojování. Nezastupitelnou roli hraje právě 

aktivita a zájem žáků o výuku. Ke zvýšení motivace žáků přispívá určitě modernizace učeben 

ve spojení s výpočetní technikou. Výuka informatiky probíhala v odborné učebně. Aktivní 

využívání IC technologií při výuce je pro větší část učitelů již několik let samozřejmostí. 

Podporu zajišťuje i funkční školní knihovna, která žákům umožňuje vyhledávání informací 

elektronicky i prostřednictvím knih. Knižní fond je každoročně rozšiřován o nové a zajímavé 

tituly. Škola má celkem solidní nabídku knih pro společnou četbu všech žáků třídy. 
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 V oblasti tělesné výchovy a pohybového rozvoje žáků se vzhledem k uzavření školy 

přerušila nejen kvalitní výuka, ale i tradiční sportovní aktivity školy (plavecký kurz, lyžařský 

kurz, zimní bruslení) a soutěže školní, okresní i jiné.  

Velmi pozitivně je potřeba zhodnotit též aktivity související s výtvarnou výchovou, 

která postupně mění nejen organizační složku, ale i tvůrčí aktivity. Žáci se tak v těchto 

oblastech nejen významně kreativně rozvíjejí, ale zároveň zvyšují svoje zdravé sebevědomí 

(podíl na výzdobě školy). 

Při celkovém hodnocení prospěchu a chování uplatňovali učitelé přiměřenou náročnost 

a pedagogický takt vůči žákovi, přihlíželi k věkovým zvláštnostem i individuálním 

předpokladům. Hodnocení bylo velmi specifické a probíhalo s ohledem na vzdělávání 

distančním způsobem na základě doporučení MŠMT. V naší škole jsme přistoupili k tomuto 

hodnocení kolektivně a velmi zodpovědně, abychom zohlednili jak zájem a aktivitu žáků, tak 

rodinné a sociální podmínky, vybavení ICT i spolupráci a komunikaci s jednotlivými 

vyučujícími. Žáci 1. stupně pracovali především díky spolupráce rodičů bez větších problémů, 

u žáků 2. stupně se již projevovaly rozdíly v přístupu a zájmu. 

             

 

      5.4 Přehled prospěchu žáků / v souvislosti s ukončením ročníku k 31. 08. 2021 
 

1. stupeň 

 

třída počet 

žáků 

prospělo s 

 vyznamenáním 

prospělo  neprospělo předměty 

s nedostatečnou 

I. A 15 15 0 0  

II. A 21 20 1 0  

III. A 22 21 1 0  

IV. A 26 20 6 0  

V. A 25 17 8      0  

Celkem 109 93 16 0 x 

 

 

2. stupeň 

 

třída počet 

žáků 

prospělo s 

vyznamenáním 

prospělo  neprospělo předměty 

s nedostatečnou 

VI. A 29 15 12 2 Čj, Aj, Nj, Ma, Dě, Fy 

VII. A 29 6 18      5 Čj, Aj, Nj, Ma, In, Dě, 

Vko, Fy, Př, Ze, Hv 

VIII. A 27 6 19 2 Čj, Aj, Ma, In, Dě, Vko, 

Fy, Ch, Ze, Hv, Vkz 

IX. A 24 8 16 0 - 

Celkem 109 35 65 9 x 

 

Pozn.: 9 žáků, jejichž přístup a (ne)zájem o vzdělávání ovlivňují negativním způsobem celkové  

           výsledky školy – pouze 3 žáci byli žáky školy od 1. ročníku: 

VI. A – A. Gumanová / přestup do školy po VDZ 3. 5. 2021 z Plzně; D. Mach – řešeno se ZZ žáka, 

v péči OSPOD KT; 

VII. A – D. a M. Červeňákové + M. Pušková / přestup do školy do 6. ročníku z Chudenína + dohled 

kurátorky, spolupráce s NO Člověk v tísni; J. Demeter – migrující žák mezi českými, slovenskými a 

maďarskými školami; J. Přerost – řešeno se ZZ; 

VIII. A – F. Přerost – řešeno se ZZ; D. Guman / přestup do školy po VDZ 3. 5. 2021 z Plzně. 
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      5.4.1 Slovní hodnocení 

 

           třída           počet žáků       vyuč. předmět               pozn. 

- 0 - - 

 

      5.4.2 Žáci uvolnění z výuky některých VP 

 

 Počet žáků VP zdůvodnění 

I. A 0   

II. A 0   

III. A 0   

IV. A 0   

V. A 0   

VI. A 0   

VII. A 0   

VIII. A 0   

IX. A 0   

 

 

      5.4.3 Náhradní  klasifikace 

 

třída VP zdůvodnění 

I.A 0  

II.A 0  

III.A 0  

IV.A 0  

V.A 0  

VI.A 0  

VII.A 0  

VIII.A 0  

IX.A 0  

 

 

      5.5 Přehled o chování žáků / v souvislosti s ukončením ročníku 

 

třída počet žáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

I. A 15 15 0 0 

II. A 21 21 0 0 

III. A 22 22 0 0 

IV. A 26 26 0 0 

V. A 25 25 0 0 

VI. A 29 29 0 0 

VII. A 29 26 1 2 

VIII. A 27 27 0 0 

IX. A 24 24 0 0 

Celkem 218 215 1 2 

 

5.6 Pochvaly a opatření k posílení kázně  

            A/ 1. pololetí 

            a) Pochvaly 

                Pochvaly (za práci pro třídu, za reprezentaci školy apod.): neudělovány 

                Pochvaly za prospěch ve všech VP výborný: 24 
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            b) Opatření k posílení kázně 

                Napomenutí třídního učitele: 0 

                Důtka třídního učitele: 0 

                Důtka ředitele školy: 1 

 

            B/ 2. pololetí 

                a) Pochvaly 

                Pochvaly (za práci pro třídu, za reprezentaci školy apod.): neudělovány 

                Pochvaly za prospěch ve všech VP výborný: 39 

 

                b) Opatření k posílení kázně 

                Napomenutí třídního učitele: 1 

                Důtka třídního učitele: 1 

                Důtka ředitele školy: 0 

 

       

5.7 Údaje o docházce žáků / k 30. 06. 2021 

 

 

 absence 

celkem 

absence – 

počet hodin 

na 1 žáka 

počet 

omluvených 

hodin 

(celkem) 

počet 

omluvených 

hodin na 1 

žáka 

počet 

neomluvených 

hodin (celkem) 

počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 

 

4 724 43,34 4 724 43,34 0 0 

2. stupeň 

 

6 026 55,28 5 976 54,83 50 0,46 

Celkem 

 

10 750 49,31 10 700 49,08 50 0,23 

 

 

      5.8 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Změna evidence od 1. 9. 2016 – společné vzdělávání / žáci s podpůrnými opatřeními 

 

podpůrná opatření počet žáků 

Podpůrné opatření 1 1 

Podpůrné opatření 2 11 / 1 integrovaný 

Podpůrné opatření 3 12 / 12 integrovaní 

Podpůrné opatření 4 0 

Podpůrné opatření 5 0 

IVP 9 

Asistent pedagoga 12 / 5 sdílený AP 

Neintegrovaní 11 

CELKEM 24 

 

 

 

    5.8 Zájmové vzdělávání – školní družina 

          Školní družina ve své činnosti vycházela ze školního vzdělávacího programu pro 

zájmové vzdělávání „Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima“. Žáci se učili 

poznávat, získávat vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro život, komunikovat, žít 
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společně, rozvíjet své vnitřní kvality a pěstovat zdravý životní styl. Nedílnou součástí byly i 

aktivity relaxační a odpočinkové a příprava na vyučování. 

          Ve školním roce 2020/2021 nabízela ŠD žákům 1. – 5. ročníku standardní služby ve 2 

odděleních – relaxace, sport, výtvarné a hudební aktivity, dramatická a literární výchova, 

příprava na vyučování, pobyt v přírodě. Prostory pro činnost školní družiny se nacházejí v 1. 

patře budovy v Husově ulici a obě oddělení ŠD je využívají k naprosté spokojenosti. Všechny 

herny jsou moderně vybavené a odpovídají současným trendům, další prvky jsou postupně 

doplňovány s ohledem na roční rozvahu a finanční možnosti. 

          Činnost zajišťovaly 2 pedagogické pracovnice v ranních (6.00 – 7.40 hodin) a 

odpoledních (11.40 – 15.00 hodin) hodinách, součástí bylo stravování ve školní jídelně. 

Aktivity se řídily celoročním plánem a Vnitřním řádem školní družiny. Součinnost školy a 

školní družiny probíhala bez problémů a aktivity školní družiny byly smysluplné, zajímavé a 

pestré.  

           Kromě prostor ŠD využívali žáci k aktivitám zájmového vzdělávání také školní areál, 

učebny, knihovnu, tělocvičnu apod. 

           Jako výrazný přínos a zkvalitnění práce vnímáme úzkou spolupráci obou oddělení ŠD, 

přátelské vztahy mezi dětmi a řadu společných aktivit. Třetím rokem pokračovaly aktivity 

společné pro žáky obou nýrských škol – spolupráce se ŠD ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského ul. 

           Stálým problémem, který komplikuje již několik let činnost ŠD, jsou přesuny žáků do 

školní jídelny vzdálené cca 500 m od školy. Tímto přesunem a pobytem ve školní jídelně 

ubude přibližně 1 hodina denně z denní hodinové dotace na odpolední aktivity ŠD. I činnost 

ŠD byla uzavřením škol zastavena, přesto se pracovnice ŠD snažily prostřednictvím webových 

stránek ŠD nepravidelně oslovovat své žáky, připravovaly pro ně zajímavé úkoly a podnětné 

výtvarné aktivity. 

 

     5.10 Výchovné poradenství 

           Funkci výchovného poradce ve škole zastává pedagogická pracovnice, která je plně 

kvalifikována ve smyslu platných předpisů. Činnost výchovného poradce je soustředěna do 

sedmi oblastí: 

a) základní evidence žáků se specifickými poruchami učení a specifickými problémy chování, 

žáků integrovaných a žáků s individuálním vzdělávacím plánem (IVP); 

b) práce se žáky se specifickými poruchami učení a s integrovanými žáky –  ve spolupráci s 

vyučujícími a rodiči žáků zajišťuje kontakt s PPP a zprostředkovává návrhy na vyšetření žáků, 

podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů a průběžně sleduje jejich plnění, 

spolupracuje s PPP při zajišťování vyšetření žáků; 

c) práce s žáky se specifickými problémy chování – v případě potřeby pomáhá jednotlivým 

vyučujícím řešit nedostatky v chování problémových žáků, na návrh vyučujících svolává 

jednání výchovné komise, ke kterému zve rodiče žáků, příp. pracovnice OSVZ Klatovy; 

spolupracuje se Střediskem výchovné péče v Domažlicích a navrhuje pobyt žáků v tomto 

zařízení; 

d) metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při problémech se žáky v oblasti vzdělávání i 

výchovy, pomoc s tvorbou IVP; 

e) monitoruje „schránku důvěry“ zřízenou pro žáky, kteří se tímto způsobem chtějí svěřit 

s problémy, které je trápí; dle závažnosti sdělení následně navrhuje řešení, příp. projednává 

daný problém s vedením školy či s těmi, kterých se týká (schránka byla opakovaně žáky 

využita); 

f) zajišťuje poradenskou službu vycházejícím žákům v rámci profesionální orientace, v rámci 

výchovy k volbě povolání organizuje ve škole schůzku vycházejících žáků a jejich rodičů se 

zástupci středních odborných škol a učilišť, zajišťuje prezentace SŠ a SOU pro žáky 9. 

ročníku, se žáky 9. ročníku navštěvuje Úřad práce v Klatovech a se žáky 8. ročníku přehlídku 

„Akademie řemesel“ v Klatovech; 

g) pravidelné individuální konzultace pro zákonné zástupce žáků / 1x týdně v určený čas. 
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I tato činnost byla v důsledku uzavření školy omezena a zrušena; komplikovanější byla i 

komunikace pro potřebu podání přihlášek na SŠ a zápisových lístků. Žáci byli ochuzeni o 

propagaci jednotlivých škol a „dny otevřených dveří“. 

Dále již několik let nabízíme žákům se specifickými poruchami učení pomoc výchovné 

poradkyně, která s nimi pravidelně jedenkrát týdně na základě doporučení vyučujících a 

pokynů z PPP realizuje upravená cvičení, především pro zlepšení výsledků v českém jazyce, 

čtení a matematice a individuálně monitoruje jejich schopnosti a konzultuje další opatření 

s ostatními vyučujícími. 

 

     5.11 Program EVVO 

             V naší výchovně vzdělávací práci klademe každoročně důraz též na oblast 

environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Souvisí to především s oblastí, ve které se naše 

škola nachází, řada výletů a pobytů žáků je směrována především do okolí Nýrska a na 

Šumavu. Environmentální výchovu jsme v naší škole sice realizovali podle celoročního 

programu, s důrazem na některé tradiční nebo aktuální aktivity a dle zájmu a entuziasmu 

některých pedagogických pracovníků pro tuto tematiku, ale vše bylo omezeno, příp. zrušeno 

v důsledku uzavření školy. Součástí učiva žáků 1. – 5. ročníku jsou přírodovědné vycházky, 

žáci VI. A pečovali již pátým rokem o „svůj“ strom, ostatní se více či méně podíleli i na 

úpravách areálu školy.   

             Pokud byli žáci ve škole, pokračovali jsme v třídění odpadu ve škole formou tzv. 

Recyklohraní (starý papír, plastová víčka, použité mobilní telefony, baterie a jednoduché 

elektropřístroje) a snažili jsme se u žáků vytvářet potřebné návyky ekologického žití. 

Koordinátorka EVVO spolupracovala s pedagogickými pracovníky zejména v oblasti 

uplatňování EVVO v jednotlivých vyučovacích předmětech při zařazování prvků z oblasti 

ekologie do výuky. Probíhaly celoroční soutěže z přírodních věd, účastnili jsme se projektů 

„Zdravé zuby“, „Ovoce do škol“. Žáci 1. stupně každoročně v období moštování ovoce 

navštěvují místní organizaci ČSZ, seznamují se výrobou moštu a v rámci zdravé výživy i 

ochutnávají jablečný mošt z regionálního ovoce. Řada těchto plánovaných aktivit nebyla 

v důsledku uzavření školy a omezení výuky realizována.  

             Koordinátorka EVVO projednala s ostatními pedagogickými pracovníky také 

propagaci významných dnů kalendářního roku při výuce, např. Den vody, Den stromů, 

Mezinárodní den ptactva, mezinárodní den ochrany zvířat, Světový den zdraví, Světový den ŽP 

aj. Sama se dále vzdělává v rámci DVPP na seminářích s tematikou EVVO. 

             Při výtvarných činnostech pracovali žáci s recyklovatelnými materiály a tvořili 

ekovýrobky. Také činnost keramických zájmových kroužků a práce s hlínou jako taková 

pomáhá budovat vztah žáků k přírodním materiálům a připomíná návrat k původním lidským 

činnostem. 

 

      5.12 Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty 

              Zákonní zástupci žáků jsou pravidelně informováni o školní práci jejich dítěte 

prostřednictvím záznamů v žákovských knížkách, v sešitech, ukázkami prací, příp. 

požadavkem kontroly domácích úkolů. Vedení školy umožňuje zákonným zástupcům žáků 

nahlédnout do všech oficiálních záznamů, které škola o žákovi vede, a snaží se zohledňovat 

jejich názory a přání týkající se výchovně vzdělávací práce školy i dalších aktivit. Škola se 

každoročně může pochlubit certifikátem „Rodiče vítáni“, který získává právě tím, jak 

umožňuje rodičům žáků přístup ke školnímu životu. Tato spolupráce byla o to intenzivnější 

v době uzavření školy, protože třídní učitelé i jednotliví vyučující byli velmi často s rodiči žáků 

v kontaktu telefonickém i e-mailovém z důvodu distančního vzdělávání. Po celou dobu 

vzdělávání distančním způsobem nebyla vznesena ze strany rodičů vůči škole žádná 

připomínka, příp. stížnost, rodiče měli pochopení, spolupracovali a nepovažovali zadávané 

práce a aktivity za nereálné. 
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             Z důvodu „zpětné vazby“ i dobré spolupráce byla dne 8. 12. 2005 zřízena Rada rodičů, 

ve které má každá třída svého zástupce a která se pravidelně 3x ročně schází s vedením školy. 

V tomto školním roce se z již zmíněných důvodů (covid-19) sešla pouze 1x. 

Další aktivity směřující ke zkvalitnění spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci žáků: 

• informace prostřednictvím webových stránek školy a informačního bulletinu na začátku 

každého školního roku  

• třídní schůzky rodičů při zahájení školního roku  

• konzultace o prospěchu a chování žáků / dle potřeby; nejméně však 1x za pololetí 

• seznámení rodičů s individuálním vzdělávacím programem jejich dítěte, dohodnutí 

pravidel spolupráce rodiče – žák – škola, příp. PPP 

• možnost individuální návštěvy výuky 

• informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků 

• Den otevřených dveří / v tomto školním roce se neuskutečnil 

• jednání výchovné komise / v případě výchovných nebo vzdělávacích problémů jednání 

za účasti: zákonní zástupci – vedení školy – výchovný poradce – třídní učitel – žák. 

K našim prioritám v oblasti spolupráce školy a rodiny patří i podpora rodin se zvláštními 

potřebami, pomoc rodinám národnostních menšin, pomoc matkám – samoživitelkám a pomoc 

rodinám se sociálním handicapem. Chceme mít rodiče jako spolupracovníky, spojence a 

pomocníky, a proto máme v úmyslu naplňovat v budoucích letech motto „Škola otevřená 

rodičům, rodiče otevření škole“. Vzhledem k aktivitám, které již realizujeme, splňuje škola 

kritéria určité míry otevřenosti a od května 2014 získala certifikát „Rodiče vítáni“, kterým se 

„chlubíme“ u vstupu do školy a na webových stránkách školy. 

        Nejbližší institucí, se kterou neustále zkvalitňujeme spolupráci, je Městská knihovna 

v Nýrsku. V posledních letech využívají jejích služeb nejen vyučující českého jazyka, ale 

všichni vyučující 1. stupně a pedagogické pracovnice školní družiny. Společné akce zaměřené 

na práci s informacemi, čtenářské dovednosti a vztah k četbě a knihovně jsou velmi pozitivně 

hodnoceny. Škola využívá i nabídky besed, výstav a soutěží, které MěK organizuje. 

        Naším dalším zájmem je spolupráce s DDM v Nýrsku. Jsme si vědomi kvalitních 

volnočasových aktivit, které nabízí především mladším žákům, a podporujeme jejich zájem o 

tyto činnosti. Účastníme se také některých akcí a soutěží, které pro žáky připravují, např. 

recitační soutěž, gymnastické soutěže apod. 

        Dobrá spolupráce je také se ZUŠ Nýrsko. Řada žáků školy jsou zároveň žáky ZUŠ, kde se 

učí hře na hudební nástroj, tanec, zpěv. ZUŠ pravidelně 1x ročně připravuje pro žáky 1. stupně 

výchovný koncert. 

        Při mimovyučovacích aktivitách, které však s výukou bezprostředně souvisejí, využívají 

především vyučující 1. stupně a dějepisu aktuální nabídku Vlastivědného muzea Královského 

hvozdu v Nýrsku.  

        V posledních letech se velmi zkvalitnila spolupráce školy a OSPOD při MÚ Klatovy při 

řešení problémů se žáky s výchovnými problémy a ze sociálně slabého rodinného prostředí. 

Společná jednání a dohodnuté postupy jsou smysluplné, efektivní a přínosné pro všechny 

zúčastněné.  

        Nadále trvala velmi dobrá spolupráce školy s PPP Klatovy. Změnil se způsob spolupráce, 

přínosem se staly osobní návštěvy pracovnic PPP ve škole a seznámení se se školní realitou, a 

to vše se promítlo i do kvality vydávaných zpráv o vyšetřovaných žácích. Doporučená 

podpůrná opatření jsou pravidelně konzultována se školou a vše logicky směřuje k úspěšnému 

působení na žáky.  

         Spolupráce s Městem Nýrsko jako zřizovatelem školy se týká zejména materiálního 

zabezpečení školy a jejího provozu. Vzájemná spolupráce byla na velmi dobré úrovni a 

prostřednictvím pana starosty je trvale vztah zřizovatele ke škole velmi vstřícný. Ve školním 

roce 2020/2021 byla z dotace zajištěné zřizovatelem opravena a zrekonstruována obě 

víceúčelová hřiště s umělým povrchem a softbalové hřiště. Pravidelně je společně řešena 

problematika provozu školní jídelny, jejího vybavení apod. Zřizovatel má také již několik let 

připraven projekt pro rozšíření jídelní části, aby mohl být zkvalitněn komfort strávníků v době 
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výdeje oběda, který má v plánu financovat z dotačních projektů. Stejně tak v r. 2021 podával 

žádost o dotaci na obnovu vnitřního vybavení kuchyně, která dosud není přiznána. 

 

     5.13 Úspěšnost žáků ve výběrovém testování ČŠI a při přijímacích zkouškách 

             V tomto školním roce nebyla ČŠI škola vybrána ke zjišťování výsledků žáků.  

             Zdrojem informací o práci školy je zpráva o výsledcích žáků 7. a 9. ročníku při 

jednotné přijímací zkoušce do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (viz Cermat). Žáci konali  

jednotnou přijímací zkoušku a úspěšnost byla následující: 

5. ročník / 1 žákyně – český jazyk 41,9%; celá ČR 52%; matematika 10,8%; celá ČR 20%; 

7. ročník / 1 žák – český jazyk 51,7%; celá ČR 62,0%; matematika 47,7%; celá ČR 48,0%; 

9. ročník / 17 žáků – český jazyk 57,7%; celá ČR 62,8%; matematika 53,3%; celá ČR 44,9%. 

 

 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

     Vedení školy podporuje a plánuje další vzdělávání pedagogických pracovníků 

k prohlubování odborné kvalifikace dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Toto průběžné vzdělávání je 

realizováno formou účasti pedagogických pracovníků na kurzech a seminářích pořádaných 

specializovanými pracovišti, nejčastěji KCVJŠ a NIDV Plzeň. Pokud vedení školy nestanoví 

jinak, je průběžné vzdělávání zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související 

s procesem vzdělávání a výchovy. 

       Ve školním roce 2019/2020 bylo DVPP organizováno podle ročního plánu a zaměřeno 

převážně na podporu vzdělávání v rámci priorit školy i ČŠI, bohužel se v průběhu uzavření 

školy žádné semináře a DVPP nikdo ze zaměstnanců v důsledku covid-19 neúčastnil.  

 

počet oblast vzdělávání počet zúčastněných účastník 

1-2 Řízení školy 3 ŘŠ, ZŘŠ, 

koordinátor ICT 

3-5 Pedagogika a psychologie 5 ŘŠ, ZŘŠ, VP, učitel 

/1. stupeň 

  6-7 Výchovné poradenství 2 VP 
8 EVVO 1 metodik EVVO 

  9-12 ICT 2 ZŘŠ, koordinátor 

ICT 
13 Český jazyk 1 vyučující Čj 
14 Anglický jazyk 2 vyučující Aj 
15 Přírodopis 1 vyučující Př 

Celkem akcí: 15                 17 zúčastněných 

 

 

7. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

    7.1 Kulturní, vzdělávací a sportovní akce žáků školy 
 

1. stupeň:    
 

EXKURZE, 

ZÁJEZDY 

třída, ročník, 

stupeň ZŠ 
termín zajišťovala/y poznámky 

Plasy V. A 23. 6. 2021 TU, AP  

     

 
KULTURNÍ AKCE třída, ročník, 

stupeň ZŠ 
termín zajišťovala/y poznámky 

výstava MěK  Nýrsko IV. A 13. 5. 2021 Ma, AP Od Marie Terezie po 

dnešek 

výstava MěK  Nýrsko V. A 20. 5. 2021 Kč, AP Od Marie Terezie po 

dnešek 
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SPORTOVNÍ AKCE třída, ročník, 

stupeň ZŠ 
termín zajišťovala/y poznámky 

akce FK Okula Nýrsko 1. – 5. ročník        15. 9. 2020 TU, AP sportovní dopoledne 

Den her, turistika v 

přírodě 

I. A, II. A 23. 6. 2021 TU, AP  

turistika v přírodě III. A, IV. A 25. 6. 2021 TU, AP  
Den sportu, Den v přírodě 1. – 5. ročník 29. 6. 2021 TU, AP branné prvky, DV 

     

            

 
PROJEKTY,  

PROJEKT.  DNY 

  třída, ročník,  

    stupeň ZŠ 
       termín   zajišťovala/y          poznámky 

,,Máme rádi Kr.“  1. – 5. ročník 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021 TU, AP  

,,Recyklohraní“  1. – 5. ročník 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021 TU, AP  

,,Ovoce a zelenina do škol“  1. – 5. ročník 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021 TU, AP  

,,Den SLABIKÁŘE“       I. A       18. 11. 2020 Ši  

,,Mikulášský den“     III. A         4. 12. 2021 Ko, AP  

,,Advent a Vánoce v anglicky 

mluvících zemích“ 

    III. A        17. 12. 2021 Ko, AP  

,,Vánoční den“  1. – 5. ročník       18. 12. 2020 TU, AP  

,,Hugo – poznej lidské tělo“     III. A       19. 1. 2021 Ko, AP  

,,Zdravé zuby“     III. A       26. 1. 2021 Ko, AP  

,,Zdravé zuby“      II. A       28. 1. 2021 Fi, AP  

,,Zdravé zuby“       I. A       10. 2. 2021 Ši  

,,Masopustní den“   I. A, II. A       12. 2. 2021 Ši, Fi, AP  

,, Na svatého Řehoře čáp letí 

přes moře“ 

    III. A       12. 3. 2021 Ko, AP  

,,Velikonoční zvyky“     III. A       24. 3. 2021 Ko, AP  

,,Velikonoční den“   I. A, II. A       31. 3. 2021 Ši, Fi  

,,Den ČTENÁŘE“        I. A       13. 4. 2021 Ši  

,,Čtenářská výzva“       II. A 1. 3. – 23. 4. 2021 Fi  

,,Stopy Přemyslovců“      IV. A 1. 3. – 30. 4. 2021 Ma, AP  

,,Vynálezy“      IV. A 6. 4. – 31. 5. 2021 Ma, AP  

,,Ze života rostlin“      III. A        22. 4. 2021 Ko, AP  

,,Zdravé zuby“       V. A       24. 5. 2021 Kč  

,,Polámal se mraveneček“         I. A       28. 5. 20121 Ši  

,,Motýli“       III. A 16. 6. – 28. 6. 2021 Ko, AP  

,,Zdravé zuby“       IV. A       21. 6. 2021 Ma  

     

 

      
BESEDY,  

PŘEDNÁŠKY 

třída, ročník, 

stupeň ZŠ 
termín zajišťovala/y poznámky 

,,Staré pověsti české“ V. A 1. 6. 2021 Kč  

     

      

 

  

2. stupeň:  

         
SPORTOVNÍ   

AKCE 

třída, ročník, 

stupeň ZŠ 
termín zajišťoval/a/y poznámky 

Cyklo-kurz „Okolím 

na kole“ 

6. – 9.  ročník 3. a 4. 9. 2020 Za, Fi, No  

Den sportu: Zahájení 

provozu hřiště; 

softbal 

6. – 9. ročník 29. 6. 2021 Za  
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BESEDY, 

PŘEDNÁŠKY 

třída, 

ročník, 

stupeň ZŠ 

termín zajišťovala/y poznámky 

„Odsunutá paměť 

Šumavy“ 

6. – 9. 

ročník 

30.9.2020 TU  

„Staré pověsti české“ 6. – 9. 

ročník 

1.6.2021 Pl  

„Černobyl“ 6. – 9. ročník 25.6.2021 Li  

     

 

     7.2 Účast žáků školy v soutěžích 

Stejně jako v ostatních oblastech činnosti školy i účast žáků v soutěžích ve školním 

roce 2020/2021 byla ovlivněna pandemií covid-19. Soutěže se konaly pouze v rámci 

školy byly hodnoceny jako součást výuky v období distančního vzdělávání. 

Okresní, ani jiná kola soutěží se z pochopitelných důvodů nekonaly. 

 

8. Výkon státní správy 

                                      

8.1 Rozhodnutí ředitele školy 

 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Přijetí žáka ke studiu na ZŠ do 1. ročníku 25 0 

Přijetí žáka ke studiu na ZŠ (průběžné) 2 0 

Odklad povinné školní docházky 8 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

  

          

8.2 Počet žáků uvolněných z výuky předmětu 

 

Předmět Počet žáků 

Tělesná výchova 0 

Důvod - 

Celkem 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  

      v platném znění: 

 

       Škola nebyla požádána o informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném    

       přístupu k informacím.  
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9.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

      

     Ve dnech 8. – 9. října 2020 provedla ČŠI inspekční činnost ve škole. Předmětem inspekční 

činnosti bylo: 

1/ zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; 

2/ zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 

písm. c) školského zákona. 

      Inspekční zpráva č.j.: ČŠIP-529/20-P byla uzavřena s těmito závěry: 

a) Vývoj školy: 

• Od minulé inspekční činnosti do šlo ve škole ke snížení počtu žáků o 32. Snížil se také 

počet žáků se SVP o 10. 

• Počet asistentů pedagoga se navýšil o 3. 

• Výrazně se zlepšily materiálně technické podmínky výuky pro vzdělávací oblast 

„Člověk a svět práce“ vybudováním žákovských dílen a cvičné kuchyňky. Pro oblast 

„Člověk a zdraví“ bylo vystavěno nové doskočiště, do všech učeben byla doplněna 

didaktická technika a nově vybavena školní družina. 

b) Mezi silné stránky školy patří: 

• Výrazné zlepšení materiálně technických podmínek základního a zájmového 

vzdělávání. 

• Příznivé školní klima mezi všemi aktéry vzdělávání včetně úpravného a estetického 

prostředí. 

• Vedení a pedagogové si vzájemně poskytují účinnou zpětnou vazbu týkající se jejich 

pedagogické práce, což bylo potvrzeno také dotazníkovým šetřením. 

• Efektivní využívání didaktické techniky ve výuce a účelné střídání vhodných 

didaktických postupů a forem práce. 

c) Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení: 

• Není zajištěn dohled nad žáky 2. stupně při samostatném přemisťování mezi školním 

areálem a místem stravování v souladu se školním řádem. 

• Ve výuce není věnována dostatečná pozornost práci s nadanými žáky a diferenciaci při 

zadávání náročnějších úkolů. 

d) Zásadní a neodstranitelné nedostatky nebyly zjištěny. 

e) Doporučení pro zlepšení činnosti školy: 

• Ve spolupráci se zřizovatelem iniciovat vybudování přechodu pro chodce před 

vchodem do školního areálu. 

• Uvést do souladu ustanovení školního řádu s běžným chodem školy v souvislosti se 

samostatným přemisťováním žáků 2. stupně mezi areálem školy a místem stravování. 

• Věnovat dostatečnou pozornost práci s nadanými žáky, diferencovat, při výuce 

promýšlet náročnost zadávaných úkolů. 

• Vytvořit ucelenou strategii předcházení školní neúspěšnosti, která by odpovídala 

specifikům školy. 

• Posílit motivaci žáků, kteří vycházejí ze základní školy s nedokončeným základním 

vzděláním dříve než v 9. ročníku. 

• Pokračovat v úsilí o dosažení plně odborně kvalifikovaného pedagogického sboru. 

• Zajistit průběžné další vzdělávání pověřených pedagogů v oblasti úpravy základních 

školních dokumentů. 
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10. Údaje o realizovaných kontrolách a výsledcích těchto kontrol 

 

 1/ Dne 01. 12. 2020 byla provedena veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele, tj.      

     Města Nýrska / hospodaření s finančními prostředky města, jejich efektivní využívání, 

kontrola dodržování závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2019, průběžná kontrola 

hospodaření k 30. 06. 2020, hospodaření s fondy organizace, výsledky inventarizace za 

rok 2019 – bez zjištěných nedostatků / protokol o kontrole ze dne 30. 12. 2020. 

2/ Dne 27. 05. 2021 byla provedena kontrola KHS PK zaměřená na plnění povinností 

souvisejících s ochranou veřejného zdraví, ve smyslu respektování hygienických 

požadavků (zákon č. 258/2000 Sb.) v prostorách školy + dodržování mimořádných 

opatření MZ (v souvislosti s covid-19) – bez zjištěných nedostatků / protokol o kontrole 

ze dne 28. 05. 2021. 

3/ Dne 27. 05. 2021 se uskutečnila kontrola KHS PK zaměřená na plnění povinností 

souvisejících s ochranou veřejného zdraví, ve smyslu respektování hygienických 

požadavků (zákon č. 258/2000 Sb.) v prostorách školní družiny + dodržování 

mimořádných opatření MZ (v souvislosti s covid-19) – bez zjištěných nedostatků / 

protokol o kontrole ze dne 28. 05. 2021. 

4/ Dne 27. 05. 2021 se uskutečnila kontrola KHS PK zaměřená na plnění povinností 

souvisejících s ochranou veřejného zdraví, ve smyslu respektování hygienických 

požadavků (zákon č. 258/2000 Sb.), zásady osobní a provozní hygieny, hygiena 

potravin, kontrola jídelníčku, kontrola zdravotních průkazů, kontrola systému HACCP 

ve školní jídelně + dodržování mimořádných opatření MZ (v souvislosti s covid-19) – 

bez zjištěných nedostatků / protokol o kontrole ze dne 28. 05. 2021. 

 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

       

      Škola příslušné aktivity nevykonávala. 

 

12. Realizované projekty, granty 

      12.1 Projekty financované z ESF 

             Od 01. 02. 2019 jsme zahájili realizaci pokračujícího projektu „Zlepšení kvality výuky na    

             ZŠ Nýrsko II, s pracovním názvem „V Nýrsku jdeme s dobou II“ (ukončení 31. 01. 2021   

             – vzhledem k uzavření školy ukončení posunuto na 30. 06. 2021), díky kterému jsme  

             využili částku 1.083.132,- Kč na zkvalitňování výuky, pomoc žákům se specifickými  

             vyučovacími potřebami a aktivity školní družiny.  

             Cílem projektu je již pátá etapa zkvalitňování výuky v naší škole. 

 

      12.2 Další projekty 

      Celoroční celoškolní projekt 

             Zašifrovaně „Máme rádi kr . “ byl název celoročního celoškolního projektu v 

souvislosti se 100. výročím narození Zdeňka Milera, autora známé pohádkové postavičky 

Krteček a tvůrce mnoha animovaných filmů. Ačkoli se může zdát, že využití Krtečka  je 

nejvhodnější pro velmi malé děti, není to pravda. Přesah jeho mnohdy jednoduchého 

konání je obrovský - sociální chování (kamarádí se se všemi; pomáhá, kde může; není 

lakomý; je empatický, bez zaváhání se obětuje pro druhé a zachraňuje i životy apod.), 

ekologické chování (ochrana české přírody – rostlin, zvířat; boj s přetechnizovaným 

světem; rizika silničního provozu; klid a ticho v lese apod.), pracovní morálka (celková 

pracovitost, konkrétněji - výroba kalhot z klasického materiálu, příprava heřmánkového 

čaje, obsluha rádia apod.) + výtvarné využití, význam českého animovaného filmu, cesta 

do vesmíru. Bohužel řada plánovaných aktivit nebyla v důsledku uzavření školy 

realizována. 
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      Projekty související se zdravým životním stylem: 

Ovoce do škol 

Od roku 2009 je škola zapojena do tohoto projektu, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, a tím zároveň 

bojovat proti dětské obezitě. Škola zajišťuje distribuci a ovoce pravidelně dostávají všichni 

žáci 1. – 5. ročníku. 

Zdravé zuby 

Tento projekt, do kterého se každoročně již 16 let zapojujeme, je prvním komplexním 

preventivním výukovým programem zubního zdraví určeným k výuce na 1. stupni základních 

škol v celé ČR. Jeho i naším cílem je zlepšit zubní zdraví našich žáků a vytvořit tak 

předpoklady k zajištění jejich zdravých zubů v dospělosti a především motivovat všechny 

žáky mladšího školního věku k pravidelným návštěvám stomatologických ordinací. 

 

        Projekty související s prevencí sociálně patologických jevů 

Účastníme se projektu Policie ČR, který zahrnuje pravidelné lekce s tematikou šikany, násilí, 

návykových látek, trestní odpovědnosti aj. doplněné příklady z policejní praxe. 

V rámci preventivního programu školy absolvovali žáci 2. stupně besedy, které organizovala 

zapsaná organizace ABATOP - viz bod 13. této zprávy. 
 

        Projekty související s environmentální výchovou 

Recyklohraní 

Pod záštitou MŠMT ČR se účastníme školního recyklačního programu, jehož cílem je 

prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost 

se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení, a proto třídíme, sbíráme 

starý papír, plastová víčka, baterie, mobilní telefony a drobné elektrospotřebiče. Společně 

optimisticky doufáme, že v tom naši žáci budou samostatně pokračovat i v dospělosti. 

 

13. Údaje o primární prevenci 

        Od září 2007 pracuje ve škole v samostatné funkci školní metodik prevence. Je garantem v 

oblasti prevence patologických jevů a dbá na realizaci Preventivního programu školy. Od 

školního roku 2016/2017 zastává pozici školního metodika prevence pedagogická pracovnice 

s vysokoškolským vzděláním v oboru „výchovné poradenství“, která však nevykonává funkci 

výchovného poradce školy a plně se věnuje práci ŠMP. Toto vzdělání s řadou doplňujících 

seminářů a DVPP pro ŠMP považuje vedení školy za dostačující pro zastávání této funkce.  

Pozici ŠMP vykonává při částečném úvazku. Je garantem školní prevence a je schopna 

odborně zaštítit aktivity preventivního programu i případné problémy týkající se této oblasti.  

K zajištění primární prevence škola postupovala podle „Preventivního programu školy“ na 

daný školní rok, „Školního programu proti šikanování“ a „Krizového plánu pro prevenci 

vzniku problémových situací“. Pedagogičtí pracovníci začleňovali tuto tematiku do výuky 

některých vyučovacích předmětů (český jazyk, prvouka, výchova k občanství, výchova ke 

zdraví, přírodopis, přírodověda, výtvarná výchova, tělesná výchova) nebo do náplně 

třídnických hodin.  

Témata tohoto programu jsou naplňována také prostřednictvím každoročních školních 

projektů (např. „Máme rádi kr .“) a akcí; škola využívala nabídek odborných poradenských 

center (PPP Klatovy), Úřadu práce Klatovy, Městské knihovny Nýrsko, Vlastivědného muzea 

Dr. Hostaše v Klatovech, Muzea Královského hvozdu v Nýrsku i neziskových organizací 

(ABATOP) a Policie ČR, především pro besedy a odborné přednášky.  

Šestým rokem jsme do organizačního plánu školního roku zařadili tzv. „startovací dny“ (dny 

bez rozvrhu s třídním učitelem; pobyt v přírodě, sport; hry) určené pro stmelení třídního 

kolektivu, nastavení přátelských a rovných vztahů ve třídě, začlenění nových žáků, seznámení 

žáků 6. ročníku s novým třídním učitelem apod. 

V období tradičního fungování školy (mimo dobu uzavření školy) se pedagogičtí pracovníci 

snažili zařazovat i mimovyučovací aktivity související se ŠVP – projektové dny, výukové 

programy, historické pořady, kurz plavání (3. – 4. ročník). Žáci 2. stupně se opakovaně 
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účastnili 2 denního cyklo-kurzu (cyklistické výpravy do okolí Nýrska „Okolím na kole“). Po 

celý školní rok ( i v době VDZ) měli žáci možnost zapojit se do celoročních vědomostních 

soutěží.  

Ve školním roce 2020/2021 se uskutečnily 4 plánované besedy a přednášky s tématy: 

„Závislosti“, „Kyberšikana“, „Mezilidské vztahy“. 

Škola se již několik let zapojuje do charitativní sbírky pro Ligu proti rakovině (Kytičkový den 

– odesláno 10.681,- Kč). 

       Žáci se v průběhu let naučili využívat také „schránku důvěry“, která napomáhá „otevřít“ 

problémy, které žáci nemají odvahu řešit osobním pohovorem. Pravidelně na tyto informace 

reaguje výchovný poradce školy ve spolupráci s vedením školy nebo ostatními 

pedagogickými pracovníky. 

 

14. Údaje o úrazech žáků 

 

Počet evidovaných úrazů žáků v Knize úrazů Počet odškodněných úrazů žáků pojišťovnou 

4 3 

 

Každoročně provádí vedení školy rozbor úrazovosti a vyhodnocování rizik, která ukazují, že 

nejvíce úrazů vzniká při výuce tělesné výchovy a o přestávkách. A to i přesto, že žáci jsou 

opakovaně poučováni o bezpečnosti a jsou vedeni k předcházení úrazům. Příčinou těchto 

úrazů však velmi často bývá neobratnost a snížená pohyblivost žáků, ale i neukázněnost. 

Škola již opakovaně řešila smlouvu s pojišťovnami týkající se odškodnění úrazů, protože 

počet úrazů žáků ve většině případů nemůžeme ovlivnit, ale zákonní zástupci požadují 

odškodnění i minimálních drobných zranění. Současná praxe pojišťoven požaduje spoluúčast 

školy na finančním odškodnění, které finanční rozpočet školy značně poškozuje. 

Nízký počet úrazů v tomto školním roce byl, jak již bylo opakovaně zmíněno, ovlivněn 

celorepublikovým uzavřením škol v důsledku pandemie covid-19. 

 

 

15. Základní údaje o hospodaření školy / údaje uvedeny za kalendářní rok 2020 
 

      15.1 Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 
 

           a) Příjmy 
 

 hlavní doplňková činnost celkem 

dotace na přímé 

výdaje – státní 

rozpočet 

19 028 0           19 028 

Dotace na přímé 

výdaje – rozpočet 

zřizovatele 

0 0 0 

dotace na provozní 

výdaje 

2 900 0 2 900 

příjmy z pronájmu 

majetku zřizovatele 

0 30 30 

platby rodičů – ŠD, 

stravné, zájmové 

útvary, pracovní 

sešity 

993 106 1 099 

příjmy z doplňkové 

činnosti 

0 1 597 1 597 

ostatní příjmy – 

státní rozpočet – 

 243 0                 243 
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rozvojové programy 

ostatní příjmy – 

úroky, prodej 

materiálu 

  241                 48     289 

Celkem            23 405                            1 781 25 186 
 

 

               b) Výdaje 

 

 hlavní – státní 

rozpočet 

hlavní - ostatní doplňková 

činnost 

celkem 

investiční 0             0 0   0 

neinvestiční        19 028 4 374 1 777        25 179 

z toho:      

přímé náklady        19 028 0 701        19 729 

platy pracovníků        13 357 0            508        13 865 

OON    250 0 0   250 

zákonné odvody 

+ FKSP 

4 805 0  193 4 998 

náklady - DVPP      7 0 0      7 

náklady – 

učební pomůcky 

   487 0 0    487 

přímé ONIV   122 0 0     122 

ostatní náklady 

– rozvojové 

programy 

  243 0 0   243 

provozní 

náklady, nákup 

materiálu, úklid 

0 1 080           938  2 018 

energie 0 1 122 108 1 230 

opravy a údržba 0    603 0    603 

služby, ostatní  

náklady 

0  1 131 30          1 161 

odpisy majetku 0    195 0    195 

 

               c) Plnění závazných ukazatelů 

 

 limit skutečnost rozdíl 

přepočtený počet 

zaměstnanců 

30,0077 30,0061             - 0,0016 

mzdové prostředky 

na platy 

13 356 845 13 356 845 0 

mzdové prostředky 

OOPP 

   250 000    250 000 0 

ostatní neinvestiční 

výdaje „přímé“ 

5 420 877 5 420 877 0 

 

 

                d) Prostředky na DVPP 

 

počet navštívených 

vzdělávacích akcí 

počet zúčastněných 

pedagogických pracovníků 

částka 

15 17 7.100,- Kč 
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13.2 Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 

Hospodářský výsledek hlavní činnosti organizace        3.939,92 Kč 

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti         3.467,44 Kč  

Celkový hospodářský výsledek          7.407,36 Kč 

 

Tento návrh školy na rozdělení hospodářského výsledku byl schválen zastupitelstvem Města 

Nýrska dne 08. 06. 2021 

 

 

 

 

       …………………………………………… 

                    Mgr. Alena Linhartová,  

                                                                                                       ředitelka školy  

 

Schváleno školskou radou dne 20. 10. 2021 

 

 

                                                                                      ................................................................ 

                                                                                          Jan Kolář, předseda školské rady 


