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1 Základní údaje o škole 

1.1 ŠKOLA 

Název školy: Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace 

Právní forma: příspěvková organizace, zřízená na dobu neurčitou 

Adresa školy: Poděbradova 307, 364 52 Žlutice 

Datum zahájení činnosti: 3. 9. 1945 

Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005  

Aktualizace: č. j. MSMT-27494/2013-2 s účinností od 1. 9. 2013 

IZO: 047 701 412 

IČO: 47 701 412 

Resortní identifikátor právnické osoby: 600 067 238 

 

Charakteristika školy:  

ZŠ a ZUŠ Žlutice je zařazena do sítě škol s právní subjektivitou jako příspěvková organizace. 
Škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až 
pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Škola je spádová.  

Součástí školy je ZUŠ, která vyučuje v oborech výtvarném, hudebním a tanečním. Hudební 
obor – předměty - hra na klavír, hra na kytaru, hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu, 
hra na klarinet, hra na saxofon, hra na trubku, hra na housle, hra na bicí nástroje, sólový 
zpěv, souborová hra. Výtvarný obor - plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční 
tvorba, výtvarná kultura. 

Ředitel školy: Mgr. Luděk Svoboda 

Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. 

Kontakt: telefon: 353 393 243 
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e-mail: posta@zszlutice.cz 

web: www.zszlutice.cz  
 

1.2 ZŘIZOVATEL 

 Zřizovatelem školy je Město Žlutice, IČ 255 181, Karlovarský kraj.   

Adresa: Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice, www.zlutice.cz  

Základní škola se zřizuje jako příspěvková organizace s právní subjektivitou.   

Zřizovací listina byla vydána dne 21. května 2013.  

1.3 SOUČÁSTI ŠKOLY 

Školní družina     IZO:     115 200 053   nejvyšší povolený počet žáků: 200 
Školní klub   IZO:  165 101 059                 
Školní jídelna   IZO:  102 652 031   kapacita 500 jídel     

 

Odloučená pracoviště: 

ZUŠ: Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice  
Okružní 367, 364 71 Bochov  
Na Špičáku 292, 364 53 Chyše  
 

1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČÁSTECH ŠKOLY 

Součást školy Strávníků 
celkem 

Počet strávníků 
– žáků školy 

Počet 
strávníků - 

zaměstnanců 

Počet 
strávníků - 

cizích 

Počet 
svačin 

Školní jídelna 344 195 38 111 42 

 Počet 
oddělení 

Pravidelná docházka 
Nepravidelná 

docházka 

Školní družina 3 oddě lění  75 dě tí  3 

Školní klub 75 

Počet kroužků 8 

Počet dětí v kroužcích 86 

mailto:posta@zszlutice.cz
http://www.zszlutice.cz/
http://www.zlutice.cz/


1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Střá nká 3                                                                                                            Výroční zpráva o činnosti ZŠ a ZUŠ Žlutice 

 

ZUŠ 

Výtvarný obor 18 

Hudební obor 122 

Taneční obor 20 

Celkem 160 

 

Škola organizovala tyto zájmové kroužky: 

Volejbal začátečníci 

Volejbal pokročilí  

Florbal 

Šikulky 

Sportovní hry – mladší 

Sportovní hry - starší 

Keramika 

Ochránci přírody 

1.5 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 

 

Učebny 26 

Odborné pracovny uc ěbná D/Z, huděbná, uc ěbná FY/Ch, knihovná, přácovná Vv,, 
poc í tác ově  uc ěbny, uc ěbny jázyku  

Areál školních pozemků 

 

Sportovní zařízení tě locvic ná, ví cěu c ělově  hř iš tě , átlětickě  hř iš tě   

Dílny  dí lny, kuchyn ká, vy tvářná  přácovná, kěřámická  dí lná 

ICT vybavení poc í tác ová  uc ěbná š 23 PC přo z á ky,  

15 x dátápřojěktoř,  

13 x multimědiá lní  tábulě,  

volně  př í štupny  intěřnět, šcánněřy, digitá lní  fotoápářá ty, dálš í  
poc í tác ově  vybávění  přo uc itělě, káncělá ř  á budovu ZUS  

Budova ZUŠ 6 uc ěběn, šá l, vělky  šá l, přácovná vy tvářně ho obořu (v budově  
ZS ), vy uká náuk v ZS  
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1.6 ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla při základní 

škole zřízena školská rada. Rada měla šest členů. Členové školské rady:  Mgr. Bc. Václav Slavík, 

Mgr. Ivana Strejčková, Ing. Zdeňka Poláková, Michaela Riesová (po odstoupení byla za 

nového člena doplněna paní Hana Patrman Vaclíková – od 28. 1. 2020) a Mgr. Monika 

Volemanová. Předsedou školské rady byla opět zvolena paní Mgr. Vendula Kuchtová. 
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2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

2.1 PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Obory vzdělání:       Kapacita oboru: 
 79-01-C/01  Základní škola       600 
 
Obory ZUŠ:         160 
1Z    hudební 
3Z   taneční 
4Z    výtvarný 
 

2.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  

Škola v uplynulém školním roce plně vyučovala dle školního vzdělávacího programu (dále 

ŠVP) pro základní vzdělávání „Naše škola“ a dle ŠVP pro základní umělecké vzdělávání. 
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3 Přehled pracovníků školy 

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

Ředitel školy:    Mgr. Luděk Svoboda 
Zástupce ředitele:   Mgr. Monika Volemanová 
Zástupce ředitele pro ZUŠ:  Petr Levanský DiS 
Výchovná poradkyně:          Mgr. Monika Volemanová 
 

Př ěpoc těny  poc ět přácovní ku :  Eviděnc ní  poc ět přácovní ku : 

     na škole celkem  48,45 59 

     pedagogických 36,78 46 

     nepedagogických 11,67 13 

Údaje jsou k 30. 9. 2019 

3.2 ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 

Na škole vyučovali: pozice úvazek kvalifikace 

BOK Miloš učitěl/ká ZUŠ 0,4348 K 

BOKOVÁ Bělá učitěl/ká ZUŠ 0,913 K 

BÓNOVÁ Věndulká vychovátělká ŠD 0,3928 N 

BÓNOVÁ Věndulká asistent pedagoga    0,75 K 

BREMOVÁ Těřěziě učitěl/ká ZŠ 0,8638 N 

BUBNÍKOVÁ Anná asistent pedagoga    0,5 K 

ČÍŽEK Ján učitěl/ká ZUŠ 0,6523 K 

DRIVER Richard Lanny učitěl/ká ZŠ 0,2728 K 

EGERMAIER Zděněk učitěl/ká ZUŠ 0,3913 N 

ERTL Stanislav učitěl/ká ZŠ 1 K 

HAVLÁSKOVÁ Háná asistent pedagoga    0,75 K 

HOMOLKOVÁ Ywěttá asistent pedagoga    0,75 K 

HUDEC Josef učitěl/ká ZŠ 1 K 

JANÁČKOVÁ Iváná asistent pedagoga    0,75 K 

JANOUŠKOVCOVÁ Pětřá učitěl/ká ZŠ 1 K 

KOLIHOVÁ Lěnká asistent pedagoga    0,5 K 

KOLIHOVÁ Lěnká vědoucí vychovátělká ŠD 0,75 K 

KOŠNÁŘOVÁ Evá učitěl/ká ZŠ 1 K 

KOZELKOVÁ Pávlá asistent pedagoga    0,75 K 

KUFFNEROVÁ Jitká vychovátělká ŠD 0,125 K 

KUFFNEROVÁ Jitká vychovátělká ŠK 0,4108 K 
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KUFFNEROVÁ Jitká asistent pedagoga    0,5 K 

KUCHTOVÁ Věndulá učitěl/ká ZŠ 1 K 

KUSENDOVÁ Těřězá učitěl/ká ZŠ 1 N 

KVĚŠOVÁ Jáná učitěl/ká ZUŠ 1 K 

LEVANSKÝ Pětř učitěl/ká ZŠ 0,091 K 

LEVANSKÝ Pětř záštupcě řěditělě ZUŠ 0,8332 K 

MINÁŘOVÁ Miřiám vychovátělká ŠD 0,0715 K 

MINÁŘOVÁ Miřiám vychovátělká ŠK 0,4822 K 

MINÁŘOVÁ Miřiám asistent pedagoga    0,6388 K 

NOVOTNÁ Nikolá asistent pedagoga    0,8888 K 

PEHOVÁ Zuzáná učitěl/ká ZŠ 1 N 

PETŘÍK Zděněk asistent pedagoga    0,6388 K 

POSPÍCHALOVÁ Lěnká RD 1  

PŠENÁKOVÁ Iváná učitěl/ká ZŠ 1 K 

RIESOVÁ Háná RD 1  

RIESOVÁ Micháělá asistent pedagoga    0,75 K 

RICHTER Josef učitěl/ká ZUŠ 0,4782 K 

RŮŽIČKA Pávěl učitěl/ká ZŠ 0,8638 K 

SETNIČKOVÁ Alěná učitěl/ká ZŠ 1 K 

SKORKOVSKÁ Mářkétá učitěl/ká ZUŠ 0,262 K 

SOUČEK Tomáš učitěl/ká ZŠ 0,5455 N 

SUDA Vladislav učitěl/ká ZŠ 1 K 

SVOBODA Luděk řěditěl ZŠ 1 K 

SVOBODOVÁ Evá učitěl/ká ZŠ 1 K 

ŠMIDMAJEROVÁ Jitká učitěl/ká ZŠ 1 N 

VAJRYCHOVÁ Děnišá učitěl/ká ZUŠ 0,5652 K 

VAŇATOVÁ Anná učitěl/ká ZUŠ 0,2858 K 

VIŠŇOVÁ Alěná učitěl/ká ZUŠ 1 K 

VODENKOVÁ Pávlá učitěl/ká ZŠ 0,1818 N 

VODENKOVÁ Pávlá vychovátělká ŠD 0,8572 K 

VOJÍKOVÁ Soňá učitěl/ká ZŠ 1 N 

VOLEMANOVÁ Moniká záštupkyně řěditělě ZŠ 1 K 

ZEMANOVÁ Jářmilá učitěl/ká ZŠ 1 K 

 
Údaje jsou k 30. 9. 2019 

3.3 ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE VÝUCE 

K 30. 9. 2019 v základní škole působilo celkem 22 učitelů, z toho 15 (69 %) kvalifikovaných 
učitelů (fyzické osoby).  
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Přibližně 31 % nebylo kvalifikovaných.  
Při přepočtení na plně zaměstnané ve škole pracovalo 17,75 učitelů, z toho 75 % učitelů 
kvalifikovaných (25 % přepočtených nekvalifikovaných učitelů).  
V těchto číslech není rozlišována kvalifikovanost pro 1. či 2. stupeň.  
Kvalifikovanost vychovatelek: 83 % (přepočtená). 
Kvalifikovanost asistentů pedagoga: 100% 
Kvalifikovanost v ZUŠ: 94 % (přepočtená). 
 

3.4 ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 

Na škole pracovali: úvazek funkce 

Ing. Jitka Peteříková 0,5 ěkonomká       

Jitka Pečenková 1,0 mzdová  u c ětní  

Ivana Janáčková 0,39 ádminištřátivní  přácovnicě 

Bohumil Zeman  1,0 š kolní k 

Miroslav Outolný  0,62 pomocní k 

Jaroslava Charvátová 0,875 uklí zěc ká 

Stanislava Outolná 0,75 uklí zěc ká 

Soňa Weiglová 0,875 uklí zěc ká 

Helena Široká 0,62 uklí zěc ká 

Šárka Švambergová 1,0 vědoucí  š kolní  kuchyně  

Jana Janoušková 1,0 kuchář ká 

Stanislava Kriegerová 1,0 pomocná  kuchář ká  

Ilona Mynaříková 1,0 hlávní  kuchář ká  

Marie Šimkaninová  1,0 pomocná  ší lá 

Alena Teinzerová (1,0) zá štup zá němoc (Mynář í ková ) 
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4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních 
škol 

4.1 ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 

Zápišování  Zápšání  ná 
š kolě 

S novy m 
odkláděm 

Poc ět dě tí , 
ktěřě  

náštoupily 
do přvní ch 

tř í d 

Poc ět 
přvní ch 
tř í d 

prvně u 
zápisu 

30 25 7 23 2 

po odkladu 5 5 0 5 - 

opakují    2  

4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Poc ět vychá zějí cí ch z á ku  ná konci uplynulě ho š kolní ho řoku: 

9. třída 19 

nižší ročníky 3 

celkem 22 

 

Př ijátí  z á ci ná štř ědní  š koly 

gymnázium 2 

víceleté gymnázium 0 

střední škola 11 

učební obor 8 

bez přihlášení 1 

 

Abšolvěnti ZUS  

1. stupeň 7 

2. stupeň 0 

Hudební obor 5 

Výtvarný obor 2 

Taneční obor 0 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Konkrétní výsledky - viz. příloha č. 1a   Přehled hodnocení žáků 

Komentář: 

Vývoj v této oblasti je setrvalý. Školu navštěvuje řada talentovaných dětí, ale také žáci bez 

ambicí, které je velmi těžké motivovat k systematičtější práci. Převažují žáci průměrní a 

slabší. V rámci inkluze je ve třídách velké množství dětí s podpůrnými opatřeními. Přes snahu 

pedagogů o výraznou podporu slabších žáků jsme občas nuceni přistoupit ke špatným 

známkám, zejména u těch žáků, kde není patrný žádný zájem o školní práci. 

Nadaní jedinci jsou „tahouny“ tříd, účastní se soutěží a bývají zapojeni i do mimoškolních 

aktivit. V rámci podpůrných opatření je jejich nadání podporováno nad rámec běžné výuky 

v hodinách pedagogické intervence. 

Velký vliv na hodnocení žáků ve 2. pololetí měla mimořádná situace, nařízení vlády a 

doporučení MŠMT. Škola dle nich postupovala. 

Z pohledu výsledků žáků u jednotných přijímacích zkoušek dopadli naši žáci velmi dobře, 

v českém jazyce až výborně. Výrazně nadprůměrné výsledky jsou dány dobrou skladbou 

třídy, vhodnou volbou střední školy a samozřejmě i velmi dobrou přípravou k přijímacím 

zkouškám. Navíc většina žáků ve školách, které si vybrala, patřila mezi nejlepší v přijímacím 

řízení. 

 

ČESKÝ JAZYK 
PŘIHLÁŠENI KONALI PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 
UMÍSTĚNÍ 

PRŮMĚR 

CELÁ ČR 

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 69068 66306 50,0 60,2 

UCHAZEČI O 6LETÁ 
GYMNÁZIA 

5564 5342 50,0 55,2 

UCHAZEČI O 8LETÁ 
GYMNÁZIA 

19299 18299 50,0 56,4 

ŠKOLA 

ŠKOLA CELKEM 13 13 × × 

UCHAZEČI O 4LETÉ OBORY 13 13 71,9 74,0 

UCHAZEČI O 6LETÁ 
GYMNÁZIA 

0 0 0 0 

UCHAZEČI O 8LETÁ 
GYMNÁZIA 

0 0 0 0 
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MATEMATIKA 

PŘIHLÁŠENI KONALI PRŮMĚRNÉ   
PERCENTILOVÉ 

UMÍSTĚNÍ 

PRŮMĚR 

CELÁ ČR 

UCHAZEČI O 4LETÉ 
OBORY 

69068 66470 50,0 43,8 

UCHAZEČI O 6LETÁ 
GYMNÁZIA 

5564 5348 50,0 45,2 

UCHAZEČI O 8LETÁ 
GYMNÁZIA 

19299 18307 50,0 51,3 

ŠKOLA 

ŠKOLA CELKEM 13 13 × × 

UCHAZEČI O 4LETÉ 
OBORY 

13 13 59,8 50,5 

UCHAZEČI O 6LETÁ 
GYMNÁZIA 

0 0 0 0 

UCHAZEČI O 8LETÁ 
GYMNÁZIA 

0 0 0 0 

 
Výsledky vzdělávání v ZUŠ  

Ostatní žáci jsou členy PHV – přípravné hudební výchovy. 

5.2 ÚDAJE O ZAMEŠKANÝCH HODINÁCH 

Viz příloha č. 1b 
 
Komentář: 
Absence některých žáků je velmi vysoká. Podílí se na tom častá nemocnost některých dětí a 
možnost snadného omluvení absence rodiči. Druhé pololetí je opět poznamenáno situací. 

5.3 ÚDAJE O ŽÁCÍCH S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI V ZŠ: 

 Počet žáků 

Žáci s podpůrnými opatřeními 2. – 5. stupně celkem 67 

Žáci s IVP 52 

PLPP – plán pedagogické podpory – dáno PPP 2 

PLPP – plán pedagogické podpory – škola 2 

Stupeň celkového 
hodnocení 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Celkem 

Na konci 1. pololetí 145 z á ku  6 z á ku  0 z á ku  2 z á ci 153 z á ku  

Na konci školního 
roku 

146 z á ku  6 z á ku  0 z á ku  1 z á k 153 z á ku  
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Nadaní žáci 1 

Dvojí výjimečnost 2 
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6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a 
ostatních pracovníků školy 

Cílem školy v této oblasti je dle možností zapojovat všechny pedagogy do vzdělávacích 

aktivit, proto také pořádáme školení přímo v naší škole. Snažíme se podporovat také 

nekvalifikované kolegy v hledání vhodných vzdělávacích oborů a vytvářet jim podmínky pro 

možnost doplnění si kvalifikace. Bohužel ne vždy se podaří nalézt variantu, ve které lze spojit 

práci ve škole a studium. Je to závislé na nabídce (a podmínkách) vysokých škol. 

Zaměstnanci školy se účastnili vzdělávacích akcí zaměřených zejména na inkluzivní vzdělávání 

a s ním spojené změny norem, inovativní formy a metody výuky, formy práce s dětmi se SPU. 

Vzhledem k podmínkám bylo důležité i další vzdělávání v oblasti ICT. Velká část učitelů navíc 

absolvovala množství webinářů. DVPP bylo zaměřeno i na činnost asistentů pedagoga. 

V rámci projektu APIV B a šablon II proběhla školení celého pedagogického sboru. 

Školení zaměřených na odbornou problematiku jejich profesí se účastnili i nepedagogičtí 

pracovníci školy (mzdová účetní, vedoucí školního stravování, …).  

 
Podrobný přehled akcí DVPP: 
 

název účastník 

Srpen 

Společné vzdělávání ve školní praxi – letní 
škola 

Pš ěná ková  I., Kuchtová  V., Vojí ková  S. 

Hodnocení v individualizované výuce Břěmová  Těřěziě,  Eřtl Stánišláv, Fá běřová  
Těřězá, Huděc Jošěf, Jánouš kovcová  Pětřá, 
Kolihová  Lěnká, Koš ná ř ová  Evá, Kuffněřová  
Jitká, Kuchtová  Věndulá,  Lěvánšky  Pětř, 
Miná ř ová  Miřiám, Pěhová  Zuzáná, Pš ěná ková  
Iváná,  Ru z ic ká Pávěl, Sětnic ková  Alěná, Souc ěk 
Tomá š , Sudá Vládišláv, Svobodá Ludě k, 
Svobodová  Evá, S midmájěřová  Jitká, Voděnková  
Pávlá, Vojí ková  Son á, Volěmánová  Moniká, 
Zěmánová  Jářmilá, Bo nová  Věndulá, Bubní ková  
Anná, Homolková  Ywěttá, Kozělková  Pávlá, 
Jáná c ková  Iváná, Novotná  Nikolá, Pětř í k 
Zděně k. 

Září 
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Setkání výchovných poradců Volěmánová  M.  

Říjen 

Sociokulturní aspekt vzdělávání dětí a žáků z 
odlišného kulturního prostředí a s jinými 
životními podmínkami 

S midmájěřová  J. Pěhová  Z., Fá běřová  T. 

Roadshow pro školy 2019 Svobodá L. 

Kolokvium ředitelů Volěmánová  M. 

Paměť Volěmánová  M., Pš ěná ková  I. 

Setkání výchovných poradců Volěmánová  M.  

Odborná konference pro pedagogy fbi Pš ěná ková  I. 

Listopad 

Didaktika NJ Kuchtová  V. 

Legislativní smršť ve společném vzdělávání Pš ěná ková  I., Volěmánová  M. 

Individuální poradenství  Volěmánová  M. 

Pojmové mapy v pedagogické praxi Svobodová  E. 

Zábavné pokusy do hodin chemie II. Pš ěná ková  I. 

S písničkou jde všechno lépe Kuchtová  V. 

Prosinec 

Metodické setkání VP Volěmánová  M. 

Skupinové poradenství Volěmánová  M. 

Smysluplné využití ICT ve škole Svobodá L. 

Leden 

Badatelsky orientovaná výuka Pš ěná ková  I. 

Školský zákon v praxi Volěmánová  M.  

Setkání ICT metodiků a koordinátorů Souc ěk T. 

Setkání ICT metodiků a koordinátorů Eřtl S. 

Syndrom vyhoření v ped. profesi Břěmová  Těřěziě,  Eřtl Stánišláv, Fá běřová  
Těřězá, Huděc Jošěf, Jánouš kovcová  Pětřá, 
Kolihová  Lěnká, Koš ná ř ová  Evá, Kuffněřová  
Jitká, Kuchtová  Věndulá,  Lěvánšky  Pětř, 
Miná ř ová  Miřiám, Pěhová  Zuzáná, Pš ěná ková  
Iváná,  Ru z ic ká Pávěl, Sětnic ková  Alěná, Souc ěk 
Tomá š , Sudá Vládišláv, Svobodá Ludě k, 
Svobodová  Evá, S midmájěřová  Jitká, Voděnková  
Pávlá, Vojí ková  Son á, Volěmánová  Moniká, 
Zěmánová  Jářmilá, Bo nová  Věndulá, Bubní ková  
Anná, Homolková  Ywěttá, Kozělková  Pávlá, 
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Jáná c ková  Iváná, Novotná  Nikolá, Pětř í k 
Zděně k. 

Únor 

Kariérové poradenství ve škole Volěmánová  M. 

Management – expertní služby Volěmánová  M., Svobodá L. 

Učím se rád Zěmánová  J., S midmájěřová  J. 

Bádáme a přemýšlíme Kuffněřová  J., Miná ř ová  M. 

Březen 

Řešení absence žáků plnících povinnou školní 
docházku 

Pš ěná ková  I. 

Efektivní spolupráce zaměstnavatelů a škol v 
kariérovém poradenství 

Volěmánová  M. 

Inovace ve výuce Svobodá L. 

Duben 

Práce v prostředí Google Břěmová  Těřěziě, Eřtl Stánišláv, Fá běřová  
Těřězá, Huděc Jošěf, Jánouš kovcová  Pětřá, 
Koš ná ř ová  Evá, Kuffněřová  Jitká, Kuchtová  
Věndulá, Lěvánšky  Pětř, Miná ř ová  Miřiám, 
Pěhová  Zuzáná, Pš ěná ková  Iváná, Sětnic ková  
Alěná, Sudá Vládišláv, Svobodá Ludě k, 
Svobodová  Evá, S midmájěřová  Jitká, Vojí ková  
Son á, Volěmánová  Moniká, Zěmánová  Jářmilá. 

Srpen 

Podpora řídících dovedností vedoucích 
pedagogických pracovníků ve škole 

Volěmánová  M. 

Podpora učitelských dovedností Kuchtová  V. 

Podpora poradenských dovedností pro školní 
praxi 

Pš ěná ková  I. 

Postavení asistenta pedagoga ve školském 
systému 

Břěmová  Těřěziě,  Eřtl Stánišláv, Huděc Jošěf, 
Jánouš kovcová  Pětřá, Kolihová  Lěnká, 
Koš ná ř ová  Evá, Kuffněřová  Jitká, Kuchtová  
Věndulá, Kuncová  Evá, Kušěndová  Těřězá, 
Miná ř ová  Miřiám, Pávlí ková  Luciě, Pěhová  
Zuzáná, Pš ěná ková  Iváná,  Ru z ic ká Pávěl, 
Sětnic ková  Alěná, Souc ěk Tomá š , Sudá 
Vládišláv, Svobodá Ludě k, Svobodová  Evá, 
S midmájěřová  Jitká, Voděnková  Pávlá, Vojí ková  
Son á, Volěmánová  Moniká, Zěmánová  Jářmilá, 
Bo nová  Věndulá, Bubní ková  Anná, Homolková  
Ywěttá, Kozělková  Pávlá, Jáná c ková  Iváná, 
Novotná  Nikolá, Pětř í k Zděně k. 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Uplynulý školní rok dlouho probíhal tradičním způsobem, jaro však bylo silně poznamenáno 

epidemií. Proto je počet aktivit školy velmi omezený. 

Během podzimu žáci tradičně vystupovali na akcích města i v okolí. Škola se podílela zejména 

na programu při rozsvěcení vánočního stromu, vystoupení v rámci oslav vzniku republiky a 

několika dalších akcích. Děti ze ZUŠ připravily tradiční koncerty a výstavy. 

Z větších akcí stojí za zmínku lyžařský výcvik pro žáky 2. stupně, který proběhl na Božím Daru. 

Kromě vlastního výcviku v poměrně komplikovaných podmínkách naši žáci dělali škole čest. 

A to nejen zvládáním dovedností, ale také vystupováním. Podobně lze mluvit i o výjezdu 

starších žáků do Německa. Hlavním cílem byl Berlín, ale děti viděly i mnoho jiného. Motivace 

k výuce němčiny alespoň u části jistě narostla. 

Stihla se i účast na několika sportovních soutěžích. Hlavní aktivity však obvykle bývají na konci 

školního roku. Ty letos neproběhly. Tradičně jsme se zapojili i do Olympijského víceboje, který 

mimo podpory tělovýchovných aktivit přináší každému žáku i vlastní „olympijský diplom“, 

zhodnocení svých sportovních dovedností. 

Z nejzajímavějších aktivit, které proběhly, je třeba vyzdvihnout akci s názvem Roztančíme 

školu, která měla u dětí velký úspěch. Tradičně většina ročníků jezdí na preventivní akce do 

Světa bezpečí. Povedlo se také posílit volnočasové akce. Školní klub zorganizoval mezitřídní 

soutěž, ve které mohly děti soutěžit například o nejlepší pizzu. Soutěžilo se také v pečení 

perníků nebo se žáci utkali ve florbalovém turnaji. Úspěšné byly i výjezdy žáků školy na 

aktivity do Karlových Varů, například na ligový volejbalový zápas nebo do bazénu a na 

bruslení. Mnoho menších akcí pořádala také školní družina (hula hop, vybíjená, šplh, tvořivé 

dílny, …). Po letech se podařily naplnit také příměstské tábory na začátku i na konci prázdnin. 

Rádi jsme tímto způsobem vyšli vstříc zaměstnaným rodičům, zejména v této komplikované 

době. 

Do dění se žáci zapojovali i formou akcí „podporovatelů“.  

Dění ve škole bylo průběžně prezentováno na školních webových stránkách a na 

facebookovém profilu. Důležitým zdrojem informací o dění ve škole je tradiční příloha 

Žlutického zpravodaje – školní „Kaňka“. 
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Skvělou reprezentací školy byla úspěšnost dětí v předmětových soutěžích. Největším 

úspěchem bylo vítězství v krajském kole a úspěšná účast v republikovém finále Tomáše 

Svobody v zeměpisné olympiádě. Bohužel i některé tyto soutěže byly poznamenány 

epidemií, a proto nepokračovaly dalšími koly. Dále postupovat nemohly sestry Bokovy 

v recitační soutěži po postupech z okresního kola. Stejně nepokračovala ani vítězka 

okresního kola soutěže v anglickém jazyce Nikola Tvarůžková. Tradičně úspěšné v několika 

soutěžích byly i dívky z výtvarného oboru ZUŠ. 

 

7.1 ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

Školní aktivity dané ŠVP 

 

Lyžařský výcvik 2. štupěn  

Den otevřených dveří  

Další školní akce 

 

Vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu ZUS  

Prezentace a soutěž k výročí 17. listopadu cělá  š kolá 

Tradice - čerti 9. řoc ní k 

Ekologická exkurze Černošín 6. řoc ní k 

Akce pro volbu povolání – Škola 2019 vychá zějí cí  

Roztančíme školu cělá  š kolá 

Dobročinné akce – sbírky (Pomozte dětem, …) cělá  š kolá 

Expozice Památníku Terezín ve školní galerii cělá  š kolá 

Výjezd do Německa - Berlín 7. - 9. řoc ní k 

Řemeslný den – projekt společně se SLŠ 8. řoc ní k 

Vystoupení u pomníku TGM ZUS  

Program k rozsvěcení vánočního stromu cělá  š kolá vc ětně  ZUS  

Recitační přehlídka cělá  š kolá 

Slavnostní předávání vysvědčení (1. třída) 1. řoc ní k 

Exkurze na ÚP vychá zějí cí  

Exkurze Svět záchranářů 2. – 7. řoc ní k 

Dílčí exkurze (Žlutice a okolí, …) cělá  š kolá 

Divadelní představení – Karlovy Vary, KD Žlutice opákováně  
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Spaní ve škole 1. štupěn , 2. štupěn  

Školení podporovatelů 1. štupěn , 2. štupěn  

Výchovný koncert  4. – 6. řoc ní k 

7.2 ÚČAST ŽÁKŮ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH 

Sportovní soutěže 

Kopaná - McDonald's cup  

Halová kopaná 

Atletický čtyřboj 

Florbal 1. stupeň  

Florbal starší – dívky  

Florbal starší – hoši 

Vybíjená 1. stupeň 

Soutěže v rámci aktivit ŠD a ŠK 

 

Ostatní soutěže 

Olympiáda v Čj – školní i okresní kolo 

Dějepisná olympiáda – školní kolo 

Recitační soutěž – školní, okresní kolo 

Olympiáda v AJ  

Angličtina nás baví – 1. místo v okresním kole 

Matematická olympiáda – školní kolo 

Matematický cvrček/klokan – školní kolo 

Zeměpisná olympiáda – školní, okresní, krajské a celorepublikové kolo 

 

7.3 AKTIVITY ZUŠ 

Školní rok žáci ZUŠ začali tradičně vystoupením na Jarmarku v Bochově. Postupně probíhaly 

další koncerty a vystoupení, ať už to byly koncerty pro seniory v Bochově, vánoční koncerty, 

vystoupení při rozsvěcení vánočních stromů ve Žluticích, Bochově a Chyši. Na jaře ještě 

několik menších (pololetních) vystoupení. A pak se vše zastavilo. 
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8 Údaje o prevenci rizikového chování 

Prevence je zajišťována prací Metodika prevence (MPP) za pomoci ostatních pedagogů.  

Plnění cílů MPP je posuzováno na základě:  

• zpráv od pedagogů na pedagogických radách i mimo ně 

• akcí, které děti navštívily (k prevenci) 

• počtu kázeňských přestupků, které je nutno řešit s rodiči, případně s kurátory (zápisy 

z výchovných komisí, záznamy školního metodika prevence a výchovného poradce 

• rozhovoru se žáky a jejich pohledu. 

 

Úkoly MPP: 

• zajistit pedagogům školení a informace, kdy dojde ke zkvalitnění a zefektivnění TH 

• navázat na předešlé školení, kdy učitelé kladně hodnotili část s praktickým nácvikem 

řešení problémových situací  

• vytvořit si tým učitelů – sjednotit je v názorech na způsob řešení problémů v oblasti 

prevence 

• některé programy preventivního zaměření financovat z grantů 

• pokračovat ve spolupráci s Policií ČR, OS Světlo Kadaň, Záchranným kruhem a dalšími 

organizacemi poskytujícími programy z oblasti prevence 

• zapojení rodičů do oblasti prevence, nejenom řešit již vzniklé problémy. 

 

Pro školní rok bylo naplnění cílů poznamenáno epidemiologickou situací, akce plánované na 
jaro neproběhly. 

8.1 PŘEHLED AKCÍ PREVENCE ZA ŠKOLNÍ ROK 

PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence 
RCH 

 

Počet vzdělávacích aktivit 2 

Počet celkově proškolených pedagogů  2 

Počet hodin 12 
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SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 
 

Počet  

aktivit 

Počet  

hodin 

Počet 
zúčastněných 
rodičů 

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 0 0 0 

PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

Specifické preventivní aktivity, reagující na 
individuální situaci (problém) ve třídě 

Počet 
aktivit 

Počet žáků, 
kteří 

absolvovali 
program 

Počet 
hodin 
přímé 
práce 

Blok primární prevence 0 0 0 

Interaktivní seminář 5 150 15 

Beseda  3 66 10 

Komponovaný pořad 0 0 0 

Pobytová akce 2 90 32 

Situační intervence 0 0 0 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Volnočasové aktivity při školách Počet 
aktivit 

Počet 
žáků 

Školní klub  12 101 

Školní kroužky – kroužky ŠD 8 86 

Víkendové akce školy  4 120 

Prázdninové akce školy 2 36 

Jiné  0 0 
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

Ve škole v daném školním roce neproběhla žádná kontrola ČŠI. Pouze jsme se účastnili 

dotazníkových šetření. 

 
 

Další kontroly: 

Proběhla kontrola KHS ve školní jídelně (18. 10. 2019). 

Další kontrola KHS byla zaměřená na intenzitu světla ve třídách (4. 11. 2019). 

Proběhly dílčí kontroly ekonomického úseku školy - veřejnosprávní finanční kontrola 

zřizovatelem (31.10.2019), a další - ČSSZ,  …. 
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10 Zapojení školy do projektů 

Škola je do některých projektů zapojena dlouhodobě. 

Zapojeni jsme do vzdělávacího projektu Apiv B. Tím škola získává například možnosti DVPP 

pro své zaměstnance zdarma. 

Škola využívá i zapojení se do projektu IKAP-KARIPO i další možnosti z MAP Karlovarsko. 

Probíhala realizace projektu zjednodušeného vykazování z OPVV – Šablony II. Tím by škola 

měla získat dalších 913 152,- Kč. 

Nově jsme se zapojili do projektu Sportuj ve škole. Ten umožňuje realizovat hodiny tělesné 

výchovy navíc. 

Využíváme krajské projekty na získání dopravy zdarma na kulturní představení a aktivity ve 

Světě bezpečí, kterým procházejí téměř všechny třídy. 

Bohužel jsme nemohli realizovat některé další projektové aktivity. Mrzí zejména ty, které byly 

plánovány jako mezinárodní. 

Další dílčí projekty (projektové aktivity), do kterých je škola zapojena: 

• Noc s Andersenem 

• Celé Česko čte dětem 

• Česko sportuje 

• Sazka olympijský víceboj 

• Recyklohraní 

• Ovoce do škol 

• Mléko do škol 
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11 Základní údaje o hospodaření školy (za rok 2019) 

Celkové hospodaření 

Náklady celkem 30 370 657,31 

Výnosy celkem 30 867 493,27 

Hospodářský výsledek    444 290,72 

Rozdělení hospodářského výsledku RF    399 861,65 

FO    44 429,07 

Provozní rozpočet (zřizovatel) 

Náklady celkem 6 523 755 

Výnosy celkem 6 998 662 

Příspěvek na provoz 4 500 000 

Stav fondů k 31.12 2019 

Rezervní  586 278,23 

Investiční 103 991 

Fond odměn 567 675,20 

 
11.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INVESTICE  

Stavebními úpravami prošly chlapecké šatny u tělocvičny. Byly kompletně zmodernizovány. 

To byla také největší investice za poslední rok. Dále jsme během mimořádných opatření 

kompletně vyklidili a novým nábytkem vybavili přírodovědný kabinet. Upravily se také 

kabinety asistentů pedagoga. V jedné učebně se vyměnilo lino. Během školního roku jsme 

přebudovali jednu učebnu na místo, které je kompletně vybaveno přenosnými počítači. Žáci 

je využívají buď přímo ve třídě, nebo je možné přenášet je do dalších učeben. Dále jsme 

nakoupili několik nových tabulí do tříd. Průběžně také probíhala obměna IT vybavení školy 

(dataprojektory, PC, tiskárny, …). 

Drobnější úpravy proběhly i v areálu školy. Například jsme ve spolupráci se zřizovatelem 

doplnili lavičky před školou. 

 Dílčí úpravy probíhaly také v budově ZUŠ. Oprava sálu byla opět odložena na dobu 

po výměně oken v celé městské budově. Plavecká učebna je zatím „zakonzervována“. Její 

osud bude řešen v dalších letech dle možností. 
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Bohužel, plavecká učebna mimo provoz, epidemie a další okolnosti pro nás mimo jiné 

znamenají také značné snížení příjmů školy. O to více se snažíme hledat nové výzvy. 

 



12 ZÁVĚR 

Střá nká 25                                                                                                            Výroční zpráva o činnosti ZŠ a ZUŠ Žlutice 

 

12 Závěr 

Školní rok 2019/2020 byl velmi specifický. Hlavním zásahem do chodu školy byla mimořádná 

opatření přijatá vládou v souvislosti s epidemií Covid-19. 

Školní rok byl zahájen s několika změnami ve složení pedagogického sboru. Školu opustili 

kolegové a kolegyně, kteří buď sami hledali nové výzvy, nebo školu opustili, protože jsme 

s jejich prací nebyli spokojeni. Na jejich místa se povedlo získat mladší a nadějné pedagogy, 

kteří potvrdili, že mohou být pro sbor přínosem. 

Vlastní výuka probíhala ve standardních postupech s obvyklými pozitivy, ale také s již 

trvalejšími problémy. Ve třídách jsme měli vysoké počty žáků s potřebou podpůrných 

opatření a také byl poměrně velký počet žáků s potřebou asistenta pedagoga. Toto klade 

stále větší nároky na dobrou přípravu učitelů, potřebu individualizace výuky a také nutnou 

kvalitní komunikaci mezi učiteli a asistenty pedagoga. 

Mezi největší pozitiva uplynulého školního roku patří velmi dobrá (v českém jazyce výrazně 

nadprůměrná) úspěšnost vycházejících žáků u přijímacích zkoušek. Většina dětí patřila ve 

vybraných školách mezi nejlepších deset přijímaných. To svědčí nejen o dobré připravenosti 

žáků, ale také o vhodném výběru středních škol. Skvělou reprezentací školy byla také 

úspěšnost dětí v předmětových soutěžích. Škoda jen, že některé nepokračovaly dalšími koly. 

Je velkým pozitivem, že se žáci naší školy v posledních letech objevují i mezi dětmi 

v celorepublikových kolech soutěží. 

Nejvýraznější událostí školního roku byla bohužel jarní mimořádná opatření, realizovaná 

v důsledku epidemie onemocnění Covid-19. 10. března byl vyhlášen zákaz přítomnosti žáků 

ve školách. Během několika dnů se nám podařilo vytvořit systém pro distanční výuku. 

Postupně jsme do něj zasvětili učitele a nastavili základní pravidla. Ne vše fungovalo hned 

ideálně. Nové způsoby komunikace se žáky někteří učitelé zvládli výborně, někteří se 

přizpůsobovali déle.  Postupně bylo třeba také nastavit optimální množství učiva, které se 

dalo touto formou výuky realizovat. S rostoucí délkou trvání opatření jsme stále více 

upřednostňovali zaměření se na hlavní předměty, zejména český jazyk, matematiku a 

anglický jazyk. 

Tak jako v jiných školách i u nás tato situace přinesla veliký rozvoj IT dovedností pedagogů. 

Nejen, že jsme realizovali vlastní metodická setkání a školení, ale i učitelé samotní vyhledávali 

a zapojovali se do webinářů a on-line školení. Pravdou je, že v naší škole dlouhodobě 
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vytváříme velmi dobré podmínky pro využívání moderních technologií, včetně podpory 

programování a robotiky nebo výuky výtvarné výchovy prostřednictvím IT. Také jsme za to 

kolegy z jiných škol pozitivně hodnoceni.  

Pro distanční výuku jsme jako základ zvolili prostředí Google a samozřejmě jsme využívali i 

Edupage, jako portál, přes který žáci mají vedeny žákovské knížky, třídní knihy a který funguje 

jako kompletní informační systém školy a také umožňuje elektronickou výuku. Zpočátku 

výuka probíhala více formou zadávání úkolů (Google, případně mail), postupně pak byla již 

pro žáky zajímavější. Pro zpestření jsme využívali různá další prostředí a aplikace. Na některá 

z nich již byli žáci zvyklí i z běžné výuky. Jednalo se např. i Quizlet, Quizizz, Kahoot, Wizer.me, 

ClassFlow, ContextMinds a další. Postupně jsme ve větší míře přešli k přímé on-line výuce. 

Většinou přes Google Meet. Někteří učitelé využívali i aplikaci Zoom, případně Skype či 

WhatsApp. Postupem času jsme také vytvořili systém komunikace a předávání materiálů pro 

žáky, kteří neměli možnost komunikovat se školou elektronicky. Objevily se i případy, kdy žáci 

se školou nekomunikovali vůbec. Tyto situace jsme pak řešili telefonickými i osobními hovory, 

v nejvýraznějších případech i za pomoci sociálních orgánů a neziskových organizací. Podle 

pokynů MŠMT jsme upravili i závěrečné hodnocení žáků. 

V obdobném režimu fungovala i ZUŠ, samozřejmě některé situace za stanovených opatření 

probíhat nemohly, zejména se jednalo o předměty kolektivní výuky (taneční obor, výtvarný 

obor, orchestr). 

S postupným uvolňováním opatření jsme začali vyučovat nejprve žáky prvního stupně, 

později i deváťáky a v posledním měsíci do školy střídavě docházeli i žáci druhého stupně. 

Podobné to bylo opět i v ZUŠ. 

Organizačně bylo nutné zajistit chod školy v omezené míře. Zavřeli jsme školní družinu, na 

delší dobu i školní jídelnu. Za pomoci zřizovatele jsme se vybavili dezinfekčními prostředky a 

nakoupili vše potřebné, aby bylo možno zajistit požadovaná opatření. Asistenti pedagoga šili 

roušky (pro školu i pro město), nepedagogičtí pracovníci prováděli úklidové a dezinfekční 

práce. Během opatření se nám podařilo přebudovat kabinet přírodních věd a provést několik 

dalších drobnějších úprav. 

Období mimořádných opatření na jaře bylo pro všechny opravdu velmi komplikované. 

Podařilo se nám jej relativně dobře zvládnout. Je však také třeba ocenit přístup (alespoň 

části) rodičů. Pro některé to bylo opravdu náročné. Rozhodně však tahle situace, ač byla 
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nezbytná, není ideální a žákům celkově neprospěla.  Výrazně poznamenala výuku za celý 

školní rok. 

 
 
Mgr. Luděk Svoboda 

ředitel ZŠ a ZUŠ Žlutice 

7. října 2020  

 

 

Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace 

Poděbradova 307, 364 52 Žlutice 

Telefon 353 393 243 

www.zszlutice.cz 
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Přílohy 

PŘÍLOHA Č. 1   PROSPĚCH A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ – PŘEHLEDY 

 

 

 

 


