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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ŽIHLI 

ŽIHLE 178 

331 41 KRALOVICE 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 

(vypracována v souladu s § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů  a 

v souladu s § 7 odst. 1, 2 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

a) Základní údaje o škole 

Úplný název školy: Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli, 

Žihle 178, 331 41 Kralovice 

Sídlo:  Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli, 

Žihle 178, 331 41 Kralovice 

Charakteristika školy: plně organizovaná základní škola 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Telefonní spojení:  373 395 289 

Faxové spojení:  373 395 289 

Adresa pro dálkový přístup: zs-zihle@volny.cz 

Webové stránky školy: www.zs-zihle.cz 

IZO ředitelství:  600 071 464 

IČO: 49 74 62 27 

 

mailto:zs-zihle@volny.cz
http://www.zs-zihle.cz/
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Údaje o vedení školy:  Mgr. Hana Baborová – ředitelka školy 

    Mgr. Vlastimil Šmídl – zástupce ředitelky školy 

    Pavla Bohuslavová – vedoucí učitelka MŠ 

    Bc. Jitka Mikutová – vedoucí DDM 

Jana Svobodová – vedoucí ŠJ  

 

Škola sdružuje: 

Název Kapacita IZO 

Základní škola 300 žáků 102 328 633 

Mateřská škola s celodenní 
péčí 

60 dětí 115 600 205 

Školní družina 50 žáků 115 600 221 

Jídelna základní a mateřské 
školy 

250 jídel 115 600 213 

Dům dětí a mládeže 
(od 1. 1. 2015) 

neuvádí se 181 064 693 

Pozn.: Na základě hlasování žáků a zaměstnanců školy byl stanoven motivační název Domu dětí a 

mládeže v Žihli – RAKETA.  

 

Zřizovatel školy: Obec Žihle 

právní forma:  obec 

IČO:    00 258 580  

adresa:   331 65 Žihle 53 

 

Zařazení do sítě škol: Poslední změna v údajích o právnické osobě č. j.: ŠMS/4948/16.  

Rozhodnutí ze dne 10. 6. 2016 s účinností od 1. 9. 2016 se u školského zařízení 

Školní družina, jejíž činnost vykonává právnická osoba Masarykova základní 

škola a mateřská škola v Žihli, se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší 

povolený počet žáků ve školském zařízení 75. 
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Školská rada:  

 

Poslední jednání školské rady ve školním roce 2015/2016 se uskutečnilo 31. 8. 2016. Hlavním 

bodem jednání bylo schválení změn ve školním řádu základní školy a schválení pravidel pro hodnocení 

žáků. Školská rada se také kladně vyjádřila ke změnám v ŠVP Základní škola v Žihli. Ředitelka školy, která se 

zúčastnila jednání, přednesla nástin možné negativní situace vzniklé s demografickým vývojem v obci. 

Složení školské rady: 

Jana Schönová - předsedkyně školské rady  jmenována zřizovatelem 

Jaromír Procházka – člen školské rady  jmenován zřizovatelem 

Ivana Kašparová – členka školské rady  zvolena zákonnými zástupci nezletilých žáků 

Josef Pírko – člen školské rady   zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků 

Jana Šikýřová – členka školské rady   zvolena pedagogickými pracovníky školy 

Vlastimil Šmídl – člen školské rady   zvolen pedagogickými pracovníky školy 

 

Školská rada zasedá nejméně 2 x ročně. O každém zasedání je vytvořen zápis, který je k dispozici 

v ředitelně školy. Při jednáních nebyl shledán rozpor s představou školské rady o fungování školy a se 

skutečnostmi, které byly předneseny ředitelkou školy. 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku a 

vzdělávací program školy 

 

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 

79-01-C/01 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 r. 0 měs. 

 

Název zařízení Název ŠVP 

Základní škola 

Základní škola v Žihli 

Základní škola v Žihli/LMP; od 1. 9. 2014  

(ŠVP pro ZV upravující vzdělávání žáků s LMP) 

Mateřská škola Společně objevujeme svět 

Školní družina Ve hře hledej zálibu 

Dům dětí a mládeže Volný čas aktivně 

 

Počet žáků k 30. 9. 2015 

 

Adresa a typ školy Počet tříd Počet žáků 

Žihle 178 – Základní škola plně organizovaná 9 143 

Žihle 316 – Mateřská škola 2 53 

 

Obce a části obcí, ze kterých žáci dojíždějí do školy: 

 

Žihle, Přehořov, Odlezly, Chrášťovice, Malá Černá Hať, Mladotice, Mladotice zastávka, Žebnice, 

Plasy, Hluboká, Pastuchovice, Velečín, Blatno u Jesenice, Malměřice, Potvorov, Bílov, Kralovice. 

 

Materiálně technické zajištění školy: 

Z hlediska materiálně technického zabezpečení školy ve školním roce 2015/2016 je nutné uvést tři 

zdroje financování.  

Prvním zdrojem byly peníze zřizovatele, který ze svého rozpočtu financoval opravy a rekonstrukce. 

Jednalo se o „vybestování“ podlahy pod dřevěný nábytek venkovní učebny a zároveň také o její zastřešení. 

Dále pak to byla kompletní rekonstrukce WC v přístavbě školy, kde je umístěna školní družina, jedna třída 

ZŠ a velká tělocvična.  
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V areálu mateřské školy došlo k částečnému vybudování chodníků k oběma pavilónům a dále pak k výměně 

oken, zateplení a pořízení fasády k pavilónu MŠ, který slouží jako zázemí MŠ a ŠJ.  

Druhým zdrojem financování byly peníze z rozpočtu školy. Za tyto finance byla nově položena 

podlahová krytina ve dvou třídách ZŠ (včetně „vystěrkování“) a podlaha ve dvou kabinetech školy. Kabinet 

prvního stupně byl opatřen novým nábytkem a stejně tak kabinet výtvarné výchovy. Byly vyměněny dveře 

u tělocvičen a to za dveře z masivního dřeva. Sborovna, ředitelna a kabinet 1. stupně dostaly nová PC. Ve 

všech třídách byly vymalovány sokly a u dvou tříd byly zrenovovány dveře. Tyto finance byly také využity 

k zakoupení 10 kusů setů jednomístných lavic a židlí pro žáky 1. stupně. Do MŠ byla pořízena nová 

multifunkční barevná tiskárna a dva notebooky. 

Třetím zdrojem financování byly projekty, do kterých se škola zapojila. Jednalo se o 56. a 57. Výzvu 

OPVK – bližší specifikace je uváděna na straně 23. Z projektů bylo financováno vybavení školní dílny pro 

výuku pracovních činností, nákup stavebnic Merkur a doplnění školní knihovny knihami pro výuku 

čtenářské gramotnosti. 

V tuto chvíli disponuje škola takovým vybavením, které splňuje základ pro standardní vzdělávání 

každého jedince. Konkrétní výše všech finančních prostředků investovaných do budovy školy je k dohledání 

v účetnictví školy a zřizovatele. Záleží jen na schopnostech a zájmu každého pedagoga, jak efektivně dokáže 

vybavení školy pro svoji práci využít. 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou 

vykonávají (zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zákon o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů). 

 

Zařazení 
Vyučovací předměty; 

specializace ve vzdělávání 
Úvazek Pracoviště 

Ředitelka školy + výchovná poradkyně 

+ koordinátor ŠVP 
M + Z + ČSP 1,00 ZŠ 

Zástupce ředitele školy P + CH + HV 1,00 ZŠ 

Učitel ČJ  0,454 ZŠ 

Učitelka M + Ch + F + TP + VV 1,00 ZŠ 

Učitelka 1. stupeň 1,00 ZŠ 

Učitelka 1. stupeň 1,00 ZŠ 

Učitel 1. stupeň 1,00 ZŠ 

Učitelka 1. stupeň 1,00 ZŠ 

Učitelka + koordinátor ICT 
1. stupeň + 2. stupeň ICT + 

ČSP + AJ 
1,00 ZŠ 

Asistent pedagoga SPgŠ 0,93 ZŠ 

Asistent pedagoga 
SOU + kurz asistenta 

pedagoga 
0,58 ZŠ 
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Asistent pedagoga 
VŠ (Ing.) + pedagogické 

vzdělání PřF UK Praha 
0,79 ZŠ 

Učitelka 1. stupeň + 2. stupeň ČJ + VV 1,00 ZŠ 

Učitelka M + AJ + ZAD 1,00 ZŠ 

Učitelka D + AJ 1,00 ZŠ 

Učitel + preventista RPCH NJ + P + TV + VZ + ČSP 1,00 ZŠ 

Vychovatelka SPgŠ 1,00 ŠD 

Vychovatelka 

OA, DVPP – pedagog 

volného času, asistent 

pedagoga 

0,50 ŠD 

Vedoucí učitelka SPgŠ 1,00 MŠ 

Učitelka SPgŠ 1,00 MŠ 

Učitelka SpgŠ 1,00 MŠ 

Učitelka SpgŠ 1,00 MŠ 

Asistent pedagoga 
Bc. – Specializace v 

pedagogice 
0,49 MŠ 

Pedagog volného času – vedoucí DDM 
Bc. – Specializace v 

pedagogice 
1,00 DDM 

Pedagog volného času 

OA, DVPP – pedagog 

volného času, asistent 

pedagoga 

0,55 DDM 

 

 

 

 



 8 

 

Ve školním roce 2015/2016 došlo k částečným změnám v pedagogickém sboru základní školy. 

Učitelka 2. stupně, která vyučovala český jazyk a výchovu k občanství odešla na mateřskou dovolenou a pro 

výuku českého jazyka v 6. a 7. ročníku jsme na částečný úvazek získali pana učitele z Gymnázia a SOŠ 

v Plasích. Zbylé předměty byly odučeny formou nadúvazkových hodin plně způsobilými pedagogy naší 

školy. Nadúvazkové hodiny byly financovány po projednání se zřizovatelem z peněz, poskytnutých 

zřizovatelem na uhrazení výjimky z počtu žáků.  

Jedna pedagogická pracovnice odešla do invalidního důchodu a byla nahrazena pedagogickou 

pracovnicí též odborně způsobilou pro výuku na 1. stupni školy.  

Škole je již několik po sobě jdoucích let udělena výjimka od zřizovatele z nejnižšího počtu žáků, 

kterou se zřizovatel zavazuje k úhradě nákladů spojených s chybějícími žáky. Tyto náklady na platy 

zaměstnanců dosáhly v kalendářním roce 2015 částky 0,5 milionu korun (včetně zákonných odvodů 

z mezd). Výše finanční podpory byla projednána se zřizovatelem, který vše odsouhlasil. Všichni zaměstnanci 

školy jsou si plně vědomi velké podpory obce, které se jim dostává a váží si jí. 

Na škole ve školním roce 2015/2016 působili čtyři asistenti pedagoga – viz tabulka výše. Všichni byli 

schváleni OŠMS PK na základě doporučení SPC Plzeň. Jedná se o děti především s kombinovanými vadami, 

s LMP, ale také s těžkou vadou řeči. Asistenti pedagoga dbají na začlenění těchto dětí do běžné třídy ZŠ i 

MŠ a snaží se o dosažení co nejlepších výsledků svých svěřenců. Vzdělávání integrovaného žáka ve třetím a 

šestém ročníku probíhalo podle ŠVP Základní škola v Žihli/LMP, platného od 1. 9. 2014 a vzdělávání 

handicapovaného dítěte v MŠ probíhalo v souladu se ŠVP MŠ – Společně objevujeme svět. Ostatní měli 

vypracovaný individuální vzdělávací plán. Ve škole byli vzděláváni ještě 4 žáci s IVP. Třem z nich byla PPP 

diagnostikovaná porucha učení a jednomu SPC diagnostikovalo vady řeči.  

Na základě metodického pokynu MŠMT byl vykonáván zvýšený dohled nad žáky Na něm se hojnou 

měrou též podíleli provozní zaměstnanci a to především při převodech do školní jídelny a dohledech o 

poledních přestávkách. Jejich výpomoc byla odměněna s peněz zřizovatele, který vše odsouhlasil. 

Pedagogické pracovnice v DDM a externí zaměstnanci DDM vedli své kroužky jak v budově DDM, 

tak také v budově školy a to především v tělocvičnách školy. Na vedení kroužků se též jako externí 

pracovníci podíleli pedagogové školy. 
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Provozní zaměstnanci 

 

Zařazení Úvazek Pracoviště 

Uklízečka 0,91 ZŠ 

Údržbář 1,00 ZŠ + MŠ 

Topič 0,25 ZŠ + MŠ 

Školnice a uklízečka 1,00 ZŠ 

Uklízečka 0,83 MŠ 

Kuchařka 1,00 ŠJ 

Kuchařka 1,00 ŠJ 

Vedoucí ŠJ a administrativní 
pracovnice 

0,75 ŠJ 

Samostatná administrativní 
pracovnice ŠJ 

0,75 ŠJ 

Školnice a uklízečka 0,83 MŠ 

Školnice a uklízečka 0,50 DDM 

Pozn.: Výše použité zkratky znamenají – ZŠ = pracoviště Žihle 178; MŠ = pracoviště Žihle 316,  

ŠJ = pracoviště Žihle 316 (budova školní jídelny), DDM = pracoviště Žihle 65. 
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d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 

školy 

 

Zápis žáků do 1. třídy 

 

Počet dětí u zápisu 
Počet odkladů ŠD 

Očekávaný počet 
žáků 

Očekávaný počet tříd 
navržen skutečnost 

25 4 4 20 1 

Zápisu do 1. ročníku se též zúčastnilo jedno neplně šestileté dítě, jehož nástup do 1. ročníku byl na 

základě doporučení ŠPZ odložen na 1. 9. 2017 (ŠPZ = školské pedagogické zařízení). 

 

Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 

 

Počet 
celkem 

Z toho přijatých na: 

gymnázia SŠ s maturitou SOU U jiné 

17 1 10 6 0 0 

 

 

 

Počet žáků  

 kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. 
ročníku 

0 

 kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 

 

 

Všichni žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. 

 

Počet žáků  

 přihlášených na víceletá gymnázia 1 

 přijatých na víceletá gymnázia 1 
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Počet žáků do ZŠ 
praktické 

do jiné 
ZŠ 

zvláštní způsob 
plnění PŠD 

dodatečný 
odklad PŠD 

 kteří odešli ze ZŠ v průběhu 
školního roku 

1 3 1 0 

Pozn.: Jedna žákyně (4. ročník) byla vzdělávána podle § 38 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 

ve znění pozdějších předpisů – vzdělávání v zahraničí nebo v zahraniční škole. Žákyně žije ve Velké Británii. 
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a 

podle poskytovaného stupně vzdělání 

 

Prospěch žáků  

Pololetí 
Počet žáků 

celkem 

Prospěli s 
vyznamenáním 

 
Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

Opravné 
zkoušky 

1. pololetí 146 82 62 1 1 0 

2. pololetí 146 79 65 1 1 0 

Pozn.: Žáci 9. a 5. ročníku byli testováni v rámci testování SCIO – Stonožka – ČJ, M, AJ SCATE, OSP a 

bonusově NJ SCATE jen v 9. ročníku.  

Žáci 9. ročníku, kteří se přihlásili na SŠ s maturitní zkouškou, konali přijímací zkoušky v rámci 

pilotního ověřování.  

Nehodnocena byla žákyně, která se vzdělává podle § 38 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve 

znění pozdějších předpisů – vzdělávání v zahraničí nebo v zahraniční škole. 

Neprospěla žákyně, která téměř celé druhé pololetí nechodila do školy. Absence byly řešeny 

s OSPODem. Její vysoká absence zvýšila celkově počet zameškaných hodin v jednotlivých pololetích – viz 

tabulka níže. 

Chování žáků 

Snížený stupeň z chování 
Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

 z toho 2. stupeň 0 1 

 z toho 3. stupeň 0 0 

 

Docházka žáků 

 1. pololetí 2. pololetí 

Zameškané hodiny – omluvené  5 519 8 977 

Neomluvené hodiny 0 0 
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Přehled disponibilních hodin a volitelných předmětů:  

Disponibilní hodiny: 

český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk, výtvarná výchova, fyzika, přírodopis, 

zeměpis, technické praktikum, informatika, výchova ke zdraví, literární dílna 

 

Volitelné předměty: 

německý jazyk, technické praktikum, základy administrativy, literární dílna 

 

Vyučovací předměty jsou děleny do skupin v souladu s právními předpisy a podle prostorových a 

materiálních podmínek. Pro efektivnější výuku cizího jazyka jsou vytvářeny menší skupiny, než které 

vyžadují právní předpisy. 

Výchova k volbě povolání byla zařazena podle témat do předmětů jednotlivých ročníků. V 9. ročníku 

v rámci předmětu Člověk a svět práce byla vyučována volba povolání. 

Disponibilní hodiny byly zařazeny v souladu se ŠVP Základní škola v Žihli a jejich zařazení bylo 

projednáno na pedagogické radě.  

Do  ŠVP Základní škola v Žihli byly provedeny implementace výstupů vzniklých z projektu 

CZ1.07/1.100/44.0002 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji. 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Pro prevenci sociálně patologických jevů byl vypracován plně funkční minimální preventivní 

program. Žáci byli s prevencí sociálně patologických jevů seznamováni v souladu s tímto programem. 

Metodikem zabývajícím se prevencí sociálně patologických jevů byl stanoven pedagogický 

pracovník, který vyučuje výchovu ke zdraví a tělesnou výchovu. Je v těchto předmětech odborně vzdělán. 

Spolupracujícím učitelem mu byla stanovena pedagogická pracovnice, která vyučuje na 1. i 2. stupni školy, 

má vystudovaný obor M a ZSV pro 3. stupeň škol. Její schopnosti byly především využívány při kontaktech 

s veřejností. 

Žáci navštěvují v rámci prevence instituce k tomu určené a do školy jsou zváni přednášející plně 

kompetentní vzdělávat v dané problematice. Konkrétní výčet aktivit je k dispozici v příloze AKCE. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Akce KCVJŠ v Plzni 

Pořadové 
číslo 

Číslo 
akce 

Stručný popis akce 
Pedagogický 

pracovník 
Účastnický 
poplatek 

1 15000604 

Kouzelná půda - praktický seminář k 
vytvoření dobře fungující třídy s 
bezpečným a přátelským prostředím pro 
všechny. 

Vyuč. 1. stupeň 500 Kč 

2 15000605 
Smysluplná přírodověda - seminář k 
metodám, činnostem a postupům, jak 
oživit hodiny přírodovědy. 

Vyuč. 1. stupeň 600 Kč 

3 15003002 
Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh - 
seminář pro tvořivou práci s textem. 

Vyuč. 2. stupeň 550 Kč 

4 15002601 

Rusko a Západ - pokračování geopolitické 
rivality - celodenní seminář k proměně 
politického systému Ruska se 
specialistou na politickou a historickou 
geografii. 

Vyuč. 2. stupeň 600 Kč 

5 15003107 

Komunističtí prezidenti Československa I 
- Gottwald a Zápotocký - přednáška 
přibližující osobní profily prvních dvou 
prezidentů spolu s přehledem jejich 
politické kariéry a charakteristikou jejich 
vlivu a působení. 

Vyuč. 2. stupeň 600 Kč 

6 15003108 
Mistr Jan Hus - přednáška předního 
evropského medievalisty k osobnosti 
Mistra Jana Husa. 

Vyuč. 2. stupeň 400 Kč 

7 15000501 
Činnost školní družiny - pokračování 
semináře, zaměřeného na aktuální 
otázky v oblasti zájmového vzdělávání. 

Vychovatelka ŠD 400 Kč 

8 15000502 

Činnost školní družiny - seminář 
zaměřený na tvorbu školního 
vzdělávacího programu a naplňování ŠVP 
pro zájmové vzdělávání. 

Vychovatelka ŠD 400 Kč 

9 15002402 

Mykologická exkurze do okolí 
Konstantinových Lázní - jednodenní 
mykologická exkurze do oblasti Horských 
Domků. 

ZŘ 600 Kč 

10 15002402 

Mykologická exkurze do okolí 
Konstantinových Lázní - jednodenní 
mykologická exkurze do oblasti Horských 
Domků. 

Vyuč. 2. stupeň 600 Kč 
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11 15001918 
Kurz anglického jazyka (12. ročník) - 
pokračování kurzu anglického jazyka 

Vyuč. 2. stupeň 980 Kč 

12 15002017 

Interaktivní výuka rychle a jednoduše 
pomocí SmartBoard - začátečníci - 
praktický seminář k začlenění interaktivní 
tabule Smart Board od výuky. 

Vyuč. 1. stupeň 480 Kč 

13 15000601 

Čtení a psaní v 1. třídě - komplexně a 
prakticky - seminář, zaměřený na metody 
čtení, jejich charakteristiky, klady a 
zápory. 

Vyuč. 1. stupeň 550 Kč 

14 15004202 

Základní kurz pro instruktory lyžařských 
zájezdů škol a školských zařízení - 
šestidenní kurz zaměřený na výuku 
lyžování při lyžařských výcvikových 
zájezdech. 

Vyuč. 1. stupeň 3 700 Kč 

15 15004202 

Základní kurz pro instruktory lyžařských 
zájezdů škol a školských zařízení - šestidenní 
kurz zaměřený na výuku lyžování při 
lyžařských výcvikových zájezdech. 

EXTERNISTA samoplátce 

16 15000551 
Činnost školní družiny - pokračování 
semináře, zaměřeného na aktuální 
otázky v oblasti zájmového vzdělávání. 

Vychovatelka ŠD 400 Kč 

17 15003151 

Islámský stát - celodenní seminář o 
příčinách vzniku a vývoje tzv. Islámského 
státu včetně komplexního zhodnocení 
reálií a vývoje území ovládaného tímto 
geopolitickým útvarem. 

Vyuč. 2. stupeň 600 Kč 

18 15003152 
Kavkaz - celodenní seminář zaměřený na 
historii a geopolitiku států a oblastí 
Kavkazu. 

Vyuč. 2. stupeň 600 Kč 

19 15005152 Würzburg - celodenní exkurze Vyuč. 2. stupeň 1 020 Kč 

20 15003051 
I hodina českého jazyka může být 
zábavná - seminář o aktivně zapojujících 
metodách výuky češtiny. 

Vyuč. 2. stupeň 550 Kč 

21 15003055 
Mluvím, mluvíš - mluvíme? - rétorika na 
ZŠ - praktický seminář k rozvoji 
komunikačních dovedností. 

Vyuč. 2. stupeň 550 Kč 

22 15004156 
Za uměním Budapešti - výtvarné a kulturně 
historické hodnoty maďarské metropole. 

Vyuč. 2. stupeň 3 420 Kč 

23 15000653 

Čtení a psaní v 1. třídě - výcvik čtení a 
psaní - jak sestavit časový plán a cíle 
čtení v 1. ročníku včetně 
mezipředmětového a tematického 
propojení češtiny s prvoukou. 

Vyuč. 1. stupeň 550 Kč 

24 15000663 
Inkluzivní vzdělávání - Objasnění 
problematiky a právního rámce inkluze, 
podpůrná opatření. 

Vyuč. 1. stupeň 450 Kč 
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25 15002052 

Finanční gramotnost v praxi - účty, 
financování, zhodnocování prostředků - 
seminář k řešení konkrétních problémů z 
finanční praxe se zkušenou bankovní 
pracovnicí. 

Vyuč. 2. stupeň 500 Kč 

26 15002353 

Současný stav chemického znečištění 
ovzduší v ČR a jeho zdravotní rizika - 
seminář k seznámení se s přehledem 
nových názorů na zdravotní dopady 
tohoto stavu, včetně statistických údajů 
a na metody, jimiž je znečištěné ovzduší 
kontrolováno a regulováno. 

Vyuč. 2. stupeň 400 Kč 

27 15000654 

Počítám, počítáš, počítáme, aneb Chcete 
být milionářem? - Seminář k základním 
pojmům z finanční matematiky, motivace 
žáků k finanční gramotnosti. 

Vyuč. 1. stupeň 600 Kč 

28 15000161 
Práva a povinnosti ředitele školy v kostce 
- celodenní seminář zaměřený na činnost 
ředitele a aktuální právní podklady. 

ŘŠ 650 Kč 

29 15001062 

E-learningový kurz anglického jazyka na 
úrovni A2 - rozvoj jazykových 
kompetencí v gramatice, slovní zásobě, 
čtení, poslechu i psaní. 

Vyuč. 1. stupeň 1 200 Kč 

30 15003251 

Islámský stát - celodenní seminář o 
příčinách vzniku a vývoje tzv. Islámského 
státu včetně komplexního zhodnocení 
reálií a vývoje území ovládaného tímto 
geopolitickým útvarem z pohledu 
sociální geografie 

ZŘ 600 Kč 

31 15002455 

Botanická exkurze na Bolevecké rybníky - 
celodenní exkurze do oblasti 
Boleveckých rybníků s návštěvou 
výukového areálu modelujícího biotopy. 

ZŘ 450 Kč 

32 15002353 

Současný stav chemického znečištění 
ovzduší v ČR a jeho zdravotní rizika - 
seminář k seznámení se s přehledem 
nových názorů na zdravotní dopady 
tohoto stavu, včetně statistických údajů 
a na metody, jimiž je znečištěné ovzduší 
kontrolováno a regulováno. 

ZŘ 400 Kč 

33 15005053 Krušnohoří - celodenní exkurze ZŘ 730 Kč 

 

 

 



 18 

 

Komentář ke vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Výčet výše uvedených akcí je jen část DVPP sepsaných podle objednávky KCVJŠ a v souladu 

s plánem DVPP, který vydala ředitelka školy pro školní rok 2015/2016.  

Ředitelka školy ve svém návrhu koncepce rozvoje školy do roku 2018 považuje vzdělávání 

pedagogických pracovníků za hlavní prioritu v rozvoji školy. Naši pedagogičtí pracovníci využívají každé 

možnosti, při které je podpořen jejich další odborný růst. Díky náklonnosti zřizovatele si tyto vzdělávací 

akce můžeme dovolit. Zároveň se však snažíme zúčastňovat tzv. dotovaných akcí a ušetřit tak peníze na jiné 

akce. 

V rámci projektu 56. Výzvy navštívila pedagogická pracovnice na 10 dní Skotsko, kde se vzdělávala 

ve výuce anglického jazyka. 

Jedna pedagogická pracovnice studuje v rámci studia k rozšíření odborné kvalifikace studium pro 

přípravu učitelů pro výuku na prvním stupni školy na PF v Českých Budějovicích.  

Další pedagogická pracovnice navštěvuje kurz anglického jazyka na KCVJŠ, který sice není bezplatný, 

ale jedná se o pokračování ve studiu zavádění metody CLIL do výuky.  

Zástupce ředitelky školy se pravidelně vzdělává v oblasti školní matriky, která musí být vedena 

v elektronické podobě. K této evidenci je využíván program BAKALÁŘ, v němž se neustále zdokonaluje ZŘŠ 

formou školení. 

Dalšími institucemi pro vzdělávání byly: ÚP Plzeň-sever, PPP Plzeň-sever, ZČU v Plzni, NIDV Plzeň, 

KÚPK, ORP Kralovice. 

Vzájemné hospitace pedagogických pracovníků (jako bezplatné DVPP), které si plní v průběhu 

školního roku – každý 5 vzájemných návštěv, zdarma poskytnou obrázek o pozitivech i negativech výuky 

kolegy a přivedou každého z nás na nové nápady.  

Další formou DVPP je pro nás i cvičení jógy a hodiny anglického jazyka pro pedagogické pracovníky 

vedené kolegyní ve volném čase.  
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Ve výroční zprávě za školní rok 2015/2016 jsou akce, které byly ve škole pořádány, vloženy jako 

samostatná příloha vytisknutá ze systému BAKALÁŘ. Příloha obsahuje chronologicky všechny akce, které 

byly ve školním roce 2015/2016 zadány do systému a které se uskutečnily.  

Čtrnáctistránkový text ale nemůže podchytit radosti nad vítězstvím v soutěžích, rozzářené oči dětí 

při účasti na exkurzích či zklamání při neúspěchu. Nebylo by asi fér upřednostnit některé akce, protože 

vždy za nimi stojí práce pedagoga, žáka a někdy i rodiče. Přesto však je na místě zmínit alespoň některé 

stěžejní. 

Soutěž SUT, která je určena pro žáky 2. stupně a její vyvrcholení na konci školního roku, kdy vyhrála 

9. třída, ukázalo, jak lze některé třídy stmelit dohromady a jak si žáci daný den skutečně užijí. Téměř žádné 

oko nezůstalo suché, když 9. třída předváděla svá pěvecká vystoupení.  

Celý školní rok byl také ve znamení soutěží, které pořádali žáci druhého stupně pro žáky z 1. stupně 

samozřejmě za účelem získání co největšího množství bodů. Pro školu jako takovou má však tato aktivita 

navzájem spolupracujících dětí z různých tříd, různého věku a i názorů velký přínos a to především v rámci 

prevence RPCH, ale také k rozvoji kamarádství a pocitu zodpovědnosti. 

Redaktoři školního časopisu ŽIHLADLO pokračovali ve vydávání školního časopisu a dokonce jako 

poslední číslo vydali jakýsi medailónek 9. třídy. 

Žáci navštěvovali divadla a některá také přijela k nám. Za zmínku asi stojí Anglické divadlo, kde 

herec skutečně neřekl ani slovo česky, a přesto žáci obsah pochopili. Podle jejich ohlasů, byli spokojeni. 

Jedenkrát za dva roky je pro žáky 8. a 9. třídy pořádán zájezd do Terezína v rámci výuky o 

holocaustu. V letošním roce to byla dokonce akce, kdy doprava byla hrazena v rámci projektu.  

Žáci naší školy reprezentovali školu na okresní úrovni ve sportovních i vědomostních soutěžích. 

Veškeré úspěchy byly zveřejňovány na internetových stránkách školy a byla o nich pořízena 

fotodokumentace.  

Škola se zúčastnila spousty projektů (viz bod k) a m) výroční zprávy) a to jako partneři, nebo jako 

účastníci. Škola bude ve spolupráci především se středními školami pokračovat.  

Při hlasování o Základní školu Roku 2016 obdržela naše škola 3. místo v hodnocení v Plzeňském 

kraji. Je na místě uvést, že školu do soutěže přihlásili bývalí žáci – viz příloha. 
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Zájmové kroužky: 

Škola pořádá všechny kroužky pod hlavičkou DDM. Mezi jednotlivými zařízeními školy panuje úzká 

spolupráce a to jak na bázi pedagogických pracovníků, kteří vedou kroužky, tak na úrovni prostor, které se 

k realizaci kroužků využívají v DDM, ale i v ZŠ a ŠD. 
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Spolupráce se zřizovatelem – Obec Žihle 

 

Ve školním roce 2015/2016 opět zřizovatel školy – OBEC ŽIHLE investoval do rozvoje vzdělanosti 

v obci nemalé finanční prostředky. Jedná se především o financování materiálně technického vybavení 

školy, ale i o financování platů zaměstnanců školy díky výjimce z počtu žáků.  

Spolupráce se zřizovatelem a především s panem starostou Františkem Procházkou si zaslouží 

velkého a upřímného poděkování. Bez jeho vstřícnosti, ochoty a snahy by se škola nemohla pyšnit tak 

skvělým vybavením a vybaveností vnitřních i vnějších prostor. 

Ti, kteří navštíví naši školu poprvé, jsou překvapeni jejím vybavením, ale i jejím vstřícným klimatem. 

A ti, kteří se k nám opakovaně vracejí, jsou pro nás zpětnou vazbou, že to co děláme, děláme snad dobře. 

Škola a její zařízení žijí, jsou aktivní a snad i naplňují své logo:  

„I když jsme malí, dokážeme velké věci.“ 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2015/2016 nebyla na naší škole prováděna inspekční činnost. Zpráva z poslední 

inspekční činnosti prováděné na naší škole je k dohledání na této adrese: 

http://zpravy.csicr.cz/upload/2013030883.pdf. 

Ve školním roce 2015/2016 se škola zúčastnila několika bleskových šetření v informačním systému 

InspIS DATA na portálu InspIS PORTÁL. 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy 

 

Ředitelka školy předkládá v souladu s § 165 školského zákona rozbor hospodaření podle závazné 

osnovy a postupu stanoveného ministerstvem. 

Rozbor hospodaření školy za rok 2015 a pololetní výkaz roku 2016 je k dispozici na OÚ Žihle a v ZŠ 

Žihle. 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola se v průběhu školního roku 2015/2016 zapojila do těchto projektů: 

 

 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji – spolupráce s Gymnáziem a 

SOŠ, Plasy – viz příloha 

 

 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji – spolupráce se Střední 

školou, Kralovice 

 
 

 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Škola není poskytovatelem dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, ale téměř všichni 

pedagogičtí pracovníci využívají nabídek institucí k tomu určených a jsou zapojeni do celoživotního 

vzdělávání.  

 

 

http://zpravy.csicr.cz/upload/2013030883.pdf
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m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 2015/2016 byla škola zainteresována v těchto projektech: 

 

 KÚPK – dotační titul Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském 

kraji v roce 2015 – „POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MASARYKOVĚ ZŠ A MŠ V ŽIHLI“ – realizace do 31. 12. 

2015 – výše dotace – 22 791 Kč 

 

 KÚPK – dotační titul Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2016 – „Klub deskových her 

LVÍČEK A STŘÍŠKA“ – realizace do 31. 12. 2016 – výše dotace – 10 000 Kč 

 

 

 MŠMT – 56. Výzva oblast podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční 

vzdělávání OPVK – „PODPORA VÝUKY JAZYKŮ V ZŠ ŽIHLE“ – rozhodnutí o poskytnutí dotace zasláno 

MŠMT 17. 7. 2015, realizace do konce roku 2015, částka – 233 787,- Kč 

 

 

 MŠMT – 57. Výzva oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční 

vzdělávání OPVK – „TECHNICKÉ DOVEDNOSTI ŽÁKŮ ZŠ V ŽIHLI“ – projekt byl schválen k financování – 

realizace do konce roku 2015, částka – 204 112,- Kč 

 
 
 
 

 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Odborová organizace není na naší škole ustanovena.  

Spolupráce s jinými organizacemi: 

Policie ČR  

PPP Plzeň-sever 

SPC Plzeň 

SVP Plzeň 

ORP Kralovice 
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SŠ Kralovice 

Gymnázium a SOŠ Plasy 

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje 

ÚP Plzeň 

Památkový ústav Plzeň – Klášter Plasy 

Enviromentální centrum Plasy 

Farní úřad Kralovice 

Základní školy v okolí 

Místní organizace (firmy a dobrovolná sdružení) 

 

 

V Žihli 11. 10. 2016       Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy 
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ZŠ Ţihle - přehled akcí : 1.9.2015 - 30.6.2016 

  Termín Akce Účastní se 

 

  

1.9. 
(Út) 

  

  

Slavnostní zahájení školního roku 
2015/2016 

1.9.2015 bude v 8:00 hod. slavnostně zahájen nový 
školní rok 2015/2016. Do i. třídy nastoupí 11 prvňáčků. 
Přejeme všem ţákům úspěšné proţití nového školního 
roku. 

  

 
  

8.9. 
(Út) 

  

8:00-11:30 

Mölkky v ZŠ Ţihle 

Pod vedením ped. prac. Domu dětí Raketa v Ţihli 
proběhne ve velké tělocvičně sotěţ ţáků 1. a 2. stupně 
ve hře Mölkky. Jedná se o hru, která se podobá 
kuţelkám. Věříme, ţe se ţákům bude nová hra líbit. 

  

 
  

16.9. 
(St) 

  

9:55-11:35 

Pohádková stopovačka 

Ţáci VI. třídy s paní uč. Mgr. Jindrou Vorlovou připraví v 
případě příznivého počasí 3. a 4. vyučovací hodinu 
Pohádkovou stopovačku pro I. třídu. 

1., 6. 
Vitoušová Pavlína, Vorlová Jindra 

 
  

20.9. 
(Ne) 

  

  
Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 

 
  

21.9. 
(Po) 

  

  
Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 

 
  

22.9. 
(Út) 

  

  
Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 

 

  

23.9. 
(St) 

  

  
Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, IV. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

4. 
Hübnerová Andrea 

  
Exkurze - Ţlutice - muzeum 

Dějepisná exkurze pro ţáky VII. a VIII. třídy - Ţlutice - 
muzeum. 

7., 8. 
Holcingrová Vlasta, Vorlová Jindra 

 

  

24.9. 
(Čt) 

  

  Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, III. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

3. 
Švarc Jan 

 
  

25.9. 
(Pá) 

  

  Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 
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26.9. 
(So) 

  

  
Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 

 
  

27.9. 
(Ne) 

  

  
Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 

 
  

28.9. 
(Po) 

  

  
Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 

 
  

29.9. 
(Út) 

  

  
Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 

 

  

30.9. 
(St) 

  

  
Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, IV. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

4. 
Hübnerová Andrea 

 

  

1.10. 
(Čt) 

  

  
Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, III. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

3. 
Švarc Jan 

  
Minifotbal 
Minifotbal Horní bříza - vybraní chlapci 7. - 9. ročníku 

Palát Milan 

 

  

2.10. 
(Pá) 

  

12:40-13:25 
Exkurze OÚ Ţihle 

Exkurze OÚ Ţihle 
8. 
Palát Milan 

  
Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 

 
  

3.10. 
(So) 

  

  
Jazykový kurz 

Jazykový kurz, projekt EU, Skotsko 
Šikýřová Jana 

 

  

6.10. 
(Út) 

  

9:00-10:00 
Beseda o animovaném filmu 

Beseda o animovaném filmu s Cyrilem Podolským, 3.-5. 
rošník, vstupné 30,- Kč, místo učebna F. 

3., 4., 5. 
F 

10:00-11:30 
Beseda o animovaném filmu 

Beseda o animovaném filmu s Cyrilem Podolským, 6. - 
9. rošník, vstupné 35,- Kč, místo učebna F. 

6., 7., 8., 9. 
F 

 

  

7.10. 
9:00-13:00 

Setkání ŠMP 

Podzimní setkání ŠMP Plzeň, - PPP PLzeň, Částkova 
78, Plzeň. 

Procházková Jana 
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(St) 
    

Výuka plavání 
Výuka plavání, IV. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

4. 
Hübnerová Andrea 

  
Přehazovaná 

Přehazovaná, vybrané dívky 6. a 7. ročníku, tělocvična 
ZŠ Zruč - Senec 

Hübnerová Andrea 

 
  

8.10. 
(Čt) 

  

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, III. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

3. 
Švarc Jan 

 

  

14.10. 
(St) 

  

8:55- 9:40 

Hudební pořad 

Hudební pořad - "Hudební nástroje od akustických k 
elektrickým", pan Mgr. Pavel Hrabě, malá tělocvična ZŠ 
Ţihle, vstupné 30,- Kč. 

1., 2., 3., 5. 

9:55-10:40 

Hudební pořad 

Hudební pořad - "Hudební nástroje od akustických k 
elektrickým", pan Mgr. Pavel Hrabě, malá tělocvična ZŠ 
Ţihle, vstupné 30,- Kč. 

6., 7., 8., 9. 

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, IV. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

4. 
Hübnerová Andrea 

 
  

15.10. 
(Čt) 

  

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, III. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

3. 
Švarc Jan 

 
  

16.10. 
(Pá) 

  

9:00-16:00 

Akce 15001202 

Akce 15001202 - Rusko a západ - pokračování 
geopolitické rivality. Přednáška - KCVJŠ, sady 5. května 
42, Plzeň 

Šikýřová Jana 

 
  

19.10. 
(Po) 

  

  
Výuka AJ s podporou ICT 

Výuka AJ s podporou ICT, met. seminář ve spolupráci s 
U.S Embassy Prague, KCVJŠ, sady 5. května 42, Plzeň. 

Urbanová Eva 

 

  

20.10. 
(Út) 

  

8:30-14:30 

Dopravní výchova pro I. stupeň ZŠ 

Dopravní výchova pro I. stupeň ZŠ, SOU 
elektrotechnické, konferenční sál - pavilon č. 8, 
Vejprnická 56, Plzeň. 

Švarc Jan 

  
DD Trnová 

DD Trnová - exkurze ţáků 9. ročníku. Odjezd v 8:00 
hod., předpokládaný příjezd v13:25 hod. 

Palát Milan 

 

  

21.10. 
(St) 

  

8:30-16:30 
Mykologická exkurze 

Akce 15002402. Mykologická exkurze do okolí 
Konstantinových Lázní 

Palát Milan, Šmídl Vlastimil 

13:00-16:15 
Interaktivní výuka 

Akce 15002017 - Interaktivní výuka rychle a jednoduše 
pomocí SmartBoard, KCVJŠ - sady 5. května 42, Plzeň 

Vitoušová Pavlína 

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, IV. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

4. 
Hübnerová Andrea 
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22.10. 
(Čt) 

  

  
Ověřování projektu esf 
Exkurze SŠ Kralovicepro ţáky 9. ročníku. Odjezd od ZŠ 
Ţihle 12:15 hod., příjezd k ZŠ Zihle v 16:00 hod. 

Baborová Hana, Holcingrová Vlasta 

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, III. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

3. 
Švarc Jan 

 
  

26.10. 
(Po) 

  

  

\\exkurze Plasy 

Exkurze Plasy - Centrum stavitelského dědictví a 
knihovna v Plasích. doprava ČD odjezd ze Ţihle v 7:41, 
příjezd do Ţihle 12:58 

8., 9. 
Holcingrová Vlasta, Urbanová Eva 

 

  

27.10. 
(Út) 

  

  

Mládeţ, venkov, zemědělství a střední 
školství v Plzeňském krajii 
Mládeţ, venkov, zemědělství a střední školství v 
Plzeňském krajii - exkurze IX. třídy - Gymnázium a 
Střední odborná škol.v Plasích. Doprava autobusem OÚ 
Ţihle, odjezd od ZŠ Ţihle v 8:00, předpokládan příjezd k 
budově ZŠ Ţihle ve12:30 hod. 

9. 
Bulín Pavel, Palát Milan 

 
  

28.10. 
(St) 

  

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, IV. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

4. 
Hübnerová Andrea 

 
  

29.10. 
(Čt) 

  

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, III. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

3. 
Švarc Jan 

  Podzimní prázdniny   

 
  

30.10. 
(Pá) 

  

  Podzimní prázdniny   

 

  

3.11. 
(Út) 

  

8:00- 9:40 
Keramika 

Keramika - DDM Raketa v Ţihli 
1. 
Vitoušová Pavlína 

  
Florbal 
Florbal - ml. ţáci - ZŠ Horní Bříza - vybraní ţáci 

Šmídl Vlastimil 

 

  

4.11. 
(St) 

  

  
Florbal 
Florbal - ml. dívky- ZŠ Horní Bříza - vybrané ţákyně 

Hübnerová Andrea 

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, IV. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

4. 
Hübnerová Andrea 

 

  

5.11. 
(Čt) 

  

11:45-13:25 
Výtvarná výchova 

Výtvarná výchova - DDM Raketa v Ţihli 
6. 
Vorlová Jindra 

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, III. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

3. 
Švarc Jan 

 
  

6.11. 
(Pá) 

  

10:50-12:30 
Výtvarná činnost 
Výtvarná činnost- DDM Raketa v Ţihli 

4. 
Hübnerová Andrea 
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11.11. 
(St) 

  

12:30-16:00 
Workshop gymnázium Plasy 

Workshop gymnázium Plasy - vybraní ţáci 
Šmídl Vlastimil 

  
Akce 115000605 

Akce 115000605 Smysluplná přírodověda - 5 vyuč. hod., 
začátek v 9:00 KCVJŠ, Sady 5. května 42, Plzeň 

Švarc Jan 

  
Exkurze 

Exkurze - Plasy - Konvent 
7. 
Šikýřová Jana 

  Výuka plavání 
Výuka plavání, IV. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

4. 
Hübnerová Andrea 

 

  

12.11. 
(Čt) 

  

  
Florbal 
Florbal -st. ţáci - ZŠ Horní Bříza - vybraní ţáci -okrskové 
kolo 

Šmídl Vlastimil 

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, III. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

3. 
Švarc Jan 

  
Minimaraton 

Minimaraton - pořádá VI. třída pro ţáky 1. stupně - 
odpoledne 

Vorlová Jindra 

 
  

13.11. 
(Pá) 

  

8:45-11:30 
Výtvarná činnost 
Výtvarná činnost- DDM Raketa v Ţihli 

3. 
Švarc Jan 

 
  

18.11. 
(St) 

  

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, IV. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

4. 
Hübnerová Andrea 

 

  

19.11. 
(Čt) 

  

  
Akce 15000604 

Akce 15000604 - Kouzelná půda - 4 vyuč. hod., začátek 
v 13:30 KCVJŠ, Sady 5. května 42, Plzeň 

Hübnerová Andrea 

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, III. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

3. 
Švarc Jan 

 
  

24.11. 
(Út) 

  

  
Florbal 
Florbal -st. ţáci - ZŠ Horní Bříza - vybraní ţáci -okresní 
finále 

Šmídl Vlastimil 

 

  

25.11. 
(St) 

  

  
Florbal 
Florbal -st. ţákyně - ZŠ Horní Bříza - vybrané ţákyně-
okresní finále 

Hübnerová Andrea 

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, IV. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

4. 
Hübnerová Andrea 

 

  

26.11. 
(Čt) 

  

  
Výuka plavání 
Výuka plavání, III. třída, bazén ZŠ Kaznějov. 

3. 
Švarc Jan 

  

Rozsvícení vánočního stromu 

Rozsvícení vánočního stromu - prezentace - předvedení 
vystoupení v malé tělocvičně ZŠ v Ţihli - jednotlivé třídy 
- řídí V. Šmídl a J. Bláha 
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27.11. 
(Pá) 

  

8:00-12:30 
Rozsvícení vánočního stromu - generálka 

Rozsvícení vánočního stromu - generálka - malá 
tělocvična ZŠ v Ţihli - řídí V. Šmídl a J. Bláha 

  

18:00-19:00 
Rozsvícení vánočního stromu 

Rozsvícení vánočního stromu -18:00 hod.- před ZŠ v 
Ţihli, řídí V. Šmídl a J. Bláha. 

  

 
  

30.11. 
(Po) 

  

  
Akce 15000629 

Akce 15000629- Tvořivá literární dílna a tvořivý sloh , 
začátek v 13:30 KCVJŠ, Sady 5. května 42, Plzeň 

Holcingrová Vlasta 

 

  

1.12. 
(Út) 

  

8:30-12:00 
KCVJŠ 

KCVJŠ , akce 15000502, "Činnost školní druţiny", sady 
5. května, Plzeň 

Kašparová Viola 

  
Fotografování - Vánoce 2015 

Fotografování - Vánoce 2015 - dopoledne - řídí Mgr. P. 
Mašková 

  

 
  

3.12. 
(Čt) 

  

  

Florbal 
Florbal -vybrané ml. ţákyně - ZŠ Rokycany- krajské 
finále - dívky vybojvaly 2. místo v kraji- velký úspěch 
naší školy. 

Hübnerová Andrea 

 
  

4.12. 
(Pá) 

  

13:00-14:00 
Hod vlaštovkou 

Hod vlaštovkou - organizátor VI. třída ve velké 
tělocvičně ZŠ Ţihle 

Vorlová Jindra 

 

  

9.12. 
(St) 

  

8:00-12:30 
Exkurze Potvorov - románský kostel 
Exkurze Potvorov - románský kostel 

7. 
Šikýřová Jana 

13:30-16:30 

KCVJŠ 

KCVJŠ , akce 15002301, "Přírodovědná exkurze po 
naučných stezkách na Plzeňsku zaměřené na chemii" 
sady 5. května, Plzeň 

Šmídl Vlastimil 

 
  

16.12. 
(St) 

  

8:00-15:15 

Filmové představení 
Filmové představení v Kralovicích, odjezd autobusu ze 
Ţihle 8:53, příjezd autobusu do Ţihle 13:05 (Linkový 
autobus ČSAD) 

8. 
Holcingrová Vlasta 

 

  

17.12. 
(Čt) 

  

10:00-16:00 

KCVJŠ 

KCVJŠ , akce: 15003107, "Komunističtíprezidenti 
Československa I - Gottwald a Zápotocký" sady 5. 
května, Plzeň 

Šikýřová Jana 

  
Úřad práce 

Úřad práce - exkurze spojená s výběrem budoucího 
povolání 

9. 
Baborová Hana 

 
  

18.12. 
(Pá) 

  

  
Zpč. muzeum 

Zpč. muzeum - exkurze 
6. 
Šikýřová Jana 

 

  8:00-12:30 Exkurze - Potvorov - kostel 
Exkurze VII. třídy - románský kostel v Potvorově, návrat 

7. 
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21.12. 
(Po) 

  

do ZŠ Ţihle v 11:30 hod.. Šikýřová Jana 

8:55-11:35 
Vánoční vycházka do lesa 

Vánoční vyxcházka do lesa - akce 1. stupně 2.-4. vyuč. 
hodina 

1., 2., 3., 4., 5. 
Fúdorová Kateřina, Hübnerová Andrea, Mašková 
Pavla, Švarc Jan, Vitoušová Pavlína 

 
  

6.1. 
(St) 

  

8:55-10:40 
Vycházka do přírody 

Vycházka do přírody i. a a IV. třída 
1., 4. 
Hübnerová Andrea, Vitoušová Pavlína 

 
  

7.1. 
(Čt) 

  

  

Divadelní představení 
Divadelní představení pro 1. stupeň ZŠ Ţihlei - Divadlo 
ALFA Plzeň - název představení :"Na půdě" - odjezd v 
8:30 hod 2 autobusy ČSAD od budovy ZŠ Ţihle, 
předpokládaný návrat ve 13:00 hodin k budově ZŠ Ţihle 

1., 2., 3., 4., 5. 
Fúdorová Kateřina, Hübnerová Andrea, Mašková 
Pavla, Procházková Jana, Švarc Jan, Vitoušová 
Pavlína 

 

  

8.1. 
(Pá) 

  

  

KCVJŠ 

KCVJŠ - akce 15004202, "Základní kurz pro instruktory 
lyţařských zájezdů škol a školských zařízení (nově 
Základní školní lyţování)", 8.1.2016-12.1.2016 v 
Ţelezné Rudě - Špičák. 

Hübnerová Andrea 

  

VŠCHT - projektový den 

VŠCHT Praha - projektový den v ZŠ Ţihle - téma 
"Pokusy ve škole". Určeno pro 2. stupeň: 1. vyuč. hod. 
VI.tř., 2. vyuč. hod. VII. tř., 3. a 4. vyučo hod. VIII. třída, 
5. a 6. vyuč. hod. IX. třída. Akce se uskuteční v učebně 
F a CH ZŠ Ţihle. 

  

 
  

9.1. 
(So) 

  

  

KCVJŠ 

KCVJŠ - akce 15004202, "Základní kurz pro instruktory 
lyţařských zájezdů škol a školských zařízení (nově 
Základní školní lyţování)", 8.1.2016-12.1.2016 v 
Ţelezné Rudě - Špičák. 

Hübnerová Andrea 

 
  

10.1. 
(Ne) 

  

  

KCVJŠ 

KCVJŠ - akce 15004202, "Základní kurz pro instruktory 
lyţařských zájezdů škol a školských zařízení (nově 
Základní školní lyţování)", 8.1.2016-12.1.2016 v 
Ţelezné Rudě - Špičák. 

Hübnerová Andrea 

 
  

11.1. 
(Po) 

  

  

KCVJŠ 

KCVJŠ - akce 15004202, "Základní kurz pro instruktory 
lyţařských zájezdů škol a školských zařízení (nově 
Základní školní lyţování)", 8.1.2016-12.1.2016 v 
Ţelezné Rudě - Špičák. 

Hübnerová Andrea 

 
  

12.1. 
(Út) 

  

  

KCVJŠ 

KCVJŠ - akce 15004202, "Základní kurz pro instruktory 
lyţařských zájezdů škol a školských zařízení (nově 
Základní školní lyţování)", 8.1.2016-12.1.2016 v 
Ţelezné Rudě - Špičák. 

Hübnerová Andrea 

 
  

25.1. 
(Po) 

  

13:30-16:00 

KCVJŠ 

KCVJŠ , sady 5. května, Plzeň, začátek 13:30 hod., 
akce č. 15003004 - Český jazyk a literatura v 
souvislostech aneb Práce s textem. 

Holcingrová Vlasta 

 

  

26.1. 
(Út) 

  

7:30-13:00 
Muzeum Plzeň 

Muzeum Plzeň - středověk - exkurze ţáků VII. třídy, 
doprava ČD. 

7. 
Šikýřová Jana 

8:00-12:30 Předzápis do I. třídy 9. 



 32 

Předzápis do I. třídy 2016/2017 Hübnerová Andrea, Mašková Pavla, Vitoušová 
Pavlína 

 

  

27.1. 
(St) 

  

14:15-17:00 
KCVJŠ 

KCVJŠ , sady 5. května, Plzeň akce 15004155 
Gumotisk 

Holcingrová Vlasta 

  
Zápis do I. třídy 2016/2017 

Zápis do I. třídy 2016/2017 
Baborová Hana, Hübnerová Andrea, Mašková 
Pavla, Vitoušová Pavlína 

 
  

28.1. 
(Čt) 

  

  

Vydání pololetního vysvědčení 
Vydání pololetního vysvědčení 2015/2016 - provedou 
třídní učitelé v průběhu vyučování. Vyučování probíhá 
podle normálního neupraveného čtvrtečního rozvrhu. 

  

 
  

29.1. 
(Pá) 

  

  
Pololetní prázdniny 

Pololetní prázdniny pro všechny ţáky školy. 
  

 
  

1.2. 
(Po) 

  

  
Jarní prázdniny 

Jarní prázdniny pro všechny ţáky školy. 
  

 
  

2.2. 
(Út) 

  

  
Jarní prázdniny 

Jarní prázdniny pro všechny ţáky školy. 
  

 
  

3.2. 
(St) 

  

  
Jarní prázdniny 

Jarní prázdniny pro všechny ţáky školy. 
  

 
  

4.2. 
(Čt) 

  

  
Jarní prázdniny 

Jarní prázdniny pro všechny ţáky školy. 
  

 
  

5.2. 
(Pá) 

  

  
Jarní prázdniny 

Jarní prázdniny pro všechny ţáky školy. 
  

 
  

9.2. 
(Út) 

  

13:35-14:20 
Přednáška pedagoga SZŠL Ţlutice 

Přednáška pedagoga SZŠL Ţlutice - Téma: Lesy, 
bohatství ČR. 

9. 

 
  

16.2. 
(Út) 

  

  
Divadelní představení 
Divadelní představení - Plzeň, Nová scéna, "Flamendr" 

8., 9. 
Holcingrová Vlasta, Urbanová Eva 
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22.2. 
(Po) 

  

8:00-13:25 
Recitační soutěţ 

Recitační soutěţ ţáků ZŠ Ţihle v malé tělocvičně ZŠ 
Ţihle. Kategorie I. a II. stupeň 

  

 
  

9.3. 
(St) 

  

  
Beseda nad kronikami obce Ţihle 

Beseda nad kronikami obce Ţihle - OÚ Ţihle za 
přítomnosti kronikáře obce Ţihle pana Jaroslava Vintra. 

8. 
Holcingrová Vlasta 

 
  

10.3. 
(Čt) 

  

  
Basketbal 
Basketbal - ZŠ Koţlany, vybrané dívky VI. a VII. třídy. 
11.3.2016 - Vleká gratulace - dívky obsadily 2. místo. 

Hübnerová Andrea 

 
  

11.3. 
(Pá) 

  

  
Akce v RAKETĚ (Radovánek v Ţihli) 
Pracovní činnosti 

1. 
Vitoušová Pavlína 

 
  

14.3. 
(Po) 

  

  
KCVJŠ 

KCVJŠ , sady 5. května, Plzeň, akce č. 15000657, 
začátek v 13:30 hod. 

Holcingrová Vlasta 

 
  

15.3. 
(Út) 

  

  
KCVJŠ 

KCVJŠ , sady 5. května, Plzeň, odjezd na akci v 10:59 
od. 

Vorlová Jindra 

 
  

17.3. 
(Čt) 

  

  
Recitační soutěţ v Nýřanech 

Okresní kolo recitační soutěţe v Nýřanech. Zúčastní se 
vítězové školního kola v recitaci. 

Holcingrová Vlasta 

 
  

21.3. 
(Po) 

  

  
Vybíjená - dívky 

Okresní kolo ve vybíjené -vybrané dívky 3. - 5. ročník, 
tělocvična ZŠ Plasy. 

Švarc Jan 

 

  

23.3. 
(St) 

  

  

Putování za velikonočním vajíčkem 

Putování za velikonočním vajíčkem - místo konání 
ŢIHELSKÉ POLESÍ V OKOLÍ SLAVÍKOVKY. 1. - 9. 
ročník pod dohledem TU a asistentů pedagoga. Činnost 
na stanovištích řídí ţáci VIII. třídy. 

  

  
Vybíjená - smíšená druţstva 

Okresní kolo ve vybíjené -vybrané dívky a chlapci 3. - 5. 
ročník, tělocvična ZŠ Plasy. 

Švarc Jan 

 
  

24.3. 
(Čt) 

  

  Velikonoční prázdniny   

 

    Velikonoční prázdniny   
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25.3. 
(Pá) 

  

 
  

28.3. 
(Po) 

  

  Velikonoční pondělí   

 
  

31.3. 
(Čt) 

  

10:50-11:35 
Přednáška - společenské chování 
Přednáška - společenské chování - paní Jana Beranová. 

9. 
Palát Milan 

 
  

4.4. 
(Po) 

  

8:00- 9:40 
Testování SCIO 

Testování SCIO, učebna ICT 
5. 
Procházková Jana 

 

  

5.4. 
(Út) 

  

8:00- 9:40 
Testování SCIO 

Testování SCIO, učebna ICT 
5. 
Procházková Jana 

8:55-10:40 
Seminář PČR 

Seminář PČR pr VIII. a IX. třídu, učebna F, garant akce 
pan učitel Mgr. M. Palát 

8., 9. 

 
  

6.4. 
(St) 

  

8:00- 9:40 
Testování SCIO 

Testování SCIO, učebna ICT 
5. 
Procházková Jana 

 
  

8.4. 
(Pá) 

  

  
Basketbal 
Basketbal ZŠ Plasy, vybrané ţákyně 6. -9. ročníku 

Hübnerová Andrea 

 
  

12.4. 
(Út) 

  

  

Divadlo AJ 

1. stupeň - malá tělocvična ZŠ - v 8:00 2. stupeň - IX. 
třída - 10:00 Vstupné 40,- Kč; garant představení Mgr. 
P. Mašková 

  

 
  

20.4. 
(St) 

  

10:00-11:15 

Cestopisná přednáška 

Cestopisná přednáška, Čestmír Lukeš - 
"CordilleraHuayhásh", místo přednášky IX. třída, 10:00-
11:15, Vstup 35,- Kč 

6., 7., 8., 9. 

 
  

21.4. 
(Čt) 

  

  
Minifotbal 
Minifotbal, vybraní chlapci VI. a VII. třídy, místo - ZŠ 
Kaznějov 

Palát Milan 

 
  

26.4. 
(Út) 

  

  
Dětské dopravní hřiště v Třemošné 

Dětské dopravní hřiště v Třemošné - nácvik IV. a V. 
třída. 

4., 5. 
Hübnerová Andrea, Procházková Jana, Švarc Jan 
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29.4. 
(Pá) 

  

  
Zájezd Terezín 

Zájezd Terezín pro VIII. a IX. třídu 
8., 9. 
Holcingrová Vlasta, Šikýřová Jana 

  

Divadelní představení "O Lesíkovi" 

Divadelní představení "O Lesíkovi" pro MŠ a 1. stupeň 
ZŠ, malá tělocvična ZŠ Ţihle.9:00-10:00 MŠ a I. třída, 
10:30 - 11:30 II. - V. třída 

  

 
  

3.5. 
(Út) 

  

  
MC DONALD CUP 

MC DONALD CUP - hřiště Sokola Plasy - vybraní 
chlapci 1. stupně 

Švarc Jan 

 
  

4.5. 
(St) 

  

  
Dějepisná exkurze 

Dějepisná exkurze - Plzeň Fratiškánský kostel 
7. 

 
  

5.5. 
(Čt) 

  

  
BESIP 

BESIP - okresní finále v Plzní, zúčastní se vybraní ţáci 
1. a 2. stupně. 

Švarc Jan 

 
  

10.5. 
(Út) 

  

  
Atletický čtyřboj 
Atletický čtyřboj - vybraní ţáci 6. a 7. ročníku. Místo 
konání ZŠ Kralovice. 

Hübnerová Andrea 

 
  

12.5. 
(Čt) 

  

  
Atletický čtyřboj 
Atletický čtyřboj - vybraní ţáci 8. a 9. ročníku. Místo 
konání ZŠ Kralovice. 

Palát Milan 

 
  

17.5. 
(Út) 

  

9:00-15:00 
KCVJŠ 

Akce č. 15000653, Mgr. P. Vitoušová,KCVJŠ , sady 5. 
května, Plzeň 

Vitoušová Pavlína 

 
  

23.5. 
(Po) 

  

  

Krajské kolo BESIP 

Krajské kolo BESIP - 23.5.2016 - Plzeň - 33. ZŠ T. 
Brzkové a 24.5.2016rekr. zař. DATA EXPRES s.r. o. 
Melchiorova Huť. Zúčastní se vybraní ţáci ZŠ Ţihle. 

Šmídl Vlastimil 

 

  

24.5. 
(Út) 

  

  
Studio KARAVANA 

Místo konání: tělocvična ZŠ Ţihle, vstupné 40,- Kč., 
organizuje Mgr. Pavla Mašková. 

Mašková Pavla 

  

Krajské kolo BESIP 

Krajské kolo BESIP - 23.5.2016 - Plzeň - 33. ZŠ T. 
Brzkové a 24.5.2016rekr. zař. DATA EXPRES s.r. o. 
Melchiorova Huť. Zúčastní se vybraní ţáci ZŠ Ţihle. 

Šmídl Vlastimil 

 
  

25.5. 
(St) 

  

  
Pythagoriáda 

Pythagoriáda - organizuje Mgr. Hana Baborová, účastní 
se vybraníţáci. 
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26.5. 
(Čt) 

  

  

Fotografování 
Fotografování tříd 1. i 2. stupně na závěr školního roku. 
Cena fotografie: 25 nebo 30 Kč.Akci organizuje Mgr. 
Pavla Mašková. 

  

 
  

1.6. 
(St) 

  

  

Oslava Dne dětí 
1. stupeň - výlet do Plas 2. stupeň - "Merkuriáda" Akce 
řídí třídní učitelé ve spolupráci s ostatními 
pedagogickými pracovníky. 

  

 
  

2.6. 
(Čt) 

  

  
Atletický trojboj 
Atletický trojboj - ZŠ Nýřany - vybraní ţáci II. - V. třídy 

Švarc Jan 

 
  

6.6. 
(Po) 

  

  
Výlet VII. třídy 

Výlet VII. třídy - Soseň u Jesenice 
7. 
Palát Milan, Šmídl Vlastimil 

 

  

7.6. 
(Út) 

  

  

Celé Česko čte dětem 

Celé Česko čte dětem - akce proběhne v MŠ od 9:00 
hod. pod patronací bývalé ţákyně ZŠ Ţihle Heleny 
Čechurové. 

  

  
Výlet VII. třídy 

Výlet VII. třídy - Soseň u Jesenice 
7. 
Palát Milan, Šmídl Vlastimil 

 

  

8.6. 
(St) 

  

  
1. stupeň výlet Švihov 

1. stupeň výlet Švihov - uskuteční se pod vedením ped. 
prac. 1. stupně. 

1., 2., 3., 4., 5. 
Fúdorová Kateřina, Hübnerová Andrea, Kašparová 
Viola, Mašková Pavla, Procházková Jana, 
Schönová Jana, Švarc Jan, Vitoušová Pavlína 

  
Výlet VII. třídy 

Výlet VII. třídy - Soseň u Jesenice 
7. 
Palát Milan, Šmídl Vlastimil 

 

  

10.6. 
(Pá) 

  

  
Třídní výlet 
Třídní výlet 

8. 
Holcingrová Vlasta 

  

Letové ukázky dravců 

Letové ukázky dravců pro MŠ a ZŠ. Akce proběhne od 
10:00 hod. podle počasí na školním dvoře ZŠ nebo ve 
velké tělocvičně Ţihle. Vstupné pro 1 ţáka 50,- Kč. 

  

 
  

13.6. 
(Po) 

  

  
Exkurze SŠ Kralovice 

Exkurze SŠ Kralovice - VIII. třída, od 12:00 hod. 
Holcingrová Vlasta 

 
  

14.6. 
(Út) 

  

  
Streetbal 
Streetbal - ZŠ Koţlany - zúčastní se vybraní ţáci I. - IX. 
třídy. 

Palát Milan 

 

    
Výlet Plasy 

Výlet Plasy - VI. třída 
Vorlová Jindra 
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16.6. 
(Čt) 

  
  

Vaření v přírodě 

Vaření v přírodě - VII. třída 
Palát Milan 

 
  

21.6. 
(Út) 

  

  
Divadlo ALFA Plzeň 

Divadelní představení v divadle ALFA v Plzni, zúčastní 
se VI. -IX. třída, akci organizuje Mgr. Vlasta Holcingrová. 

  

 

  

22.6. 
(St) 

  

  
Golf - Podbořánky 

Golf - Podbořánky. Organizuje Mgr. Milan Palát. 
9. 
Palát Milan 

  
Exkurze Mariánská Týnice 

Vlastivědná exkurze do muzea Mariánská Týnice. 

4., 5. 
Holcingrová Vlasta, Hübnerová Andrea, 
Procházková Jana 

 
  

23.6. 
(Čt) 

  

  
Zemědělská výstava 

Zemědělská výstava na Hadačce. Organizuje pro 
vybrané ţáky ŘŠ Mgr. Hana Baborová. 

  

 
  

24.6. 
(Pá) 

  

  

SUT 

SUT - vyhodnocení šklního roku 2015/2016. Akci 
organizují Mgr. V. Holcingrová, Ing. E. Urbanová a Mgr. 
A. Hübnerová. Akce začne od 2. vyučovací hodiny. 

  

 
  

27.6. 
(Po) 

  

  
Den s PČR 

Den s PČR. Akci organizuje Mgr. Milan Palát. 
  

 
  

29.6. 
(St) 

  

  
Výlet Karlštejn a Koněprusy 

Výlet Karlštejn a Koněprusy - zúčastní se ţáci V. - IX. 
třídy. Akci organizuje Mgr. Jana Šikýřová. 

  

 

 


