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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 

2012/2013 
(vypracována v souladu s § 10 odstavec 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů  a v souladu s §7 odstavec 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 

Údaje o vedení školy:  Mgr. Hana Baborová – ředitelka školy 

     Mgr. Vlastimil Šmídl – zástupce ředitelky školy 

    Jiřina Bláhová – vedoucí učitelka MŠ 

 

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 

 

Zřizovatel školy: Obec Žihle 

právní forma: obec, IČO: 00 258 580  

adresa: 331 65 Žihle 53 

mailto:zs-zihle@volny.cz
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Zařazení do sítě škol: Poslední změna v údajích o právnické osobě  

č.j.: 3841/2007-21 Rozhodnutí ze dne 29. 3. 2007  

Školská rada:  

 

Poslední jednání školské rady proběhlo 20. 6. 2013 a byl zde projednán aktualizovaný  

ŠVP Základní škola v Žihli. Školské radě byla na tomto jednání předložena inspekční zpráva 

ČŠI. 

 

Členové školské rady: 

 

Za zřizovatele:   Jana Schönová – předseda školské rady 

    Otto Huček 

 

Za zákonné zástupce:  Vladimír Kůsa 

    Jaroslava Havlíková 

 

Za pedagogické pracovníky:  Mgr. Marcela Šmídlová 

    Mgr. Jana Šikýřová 

 

Na jednání pedagogické rady konané dne 26. 8. 2013 byl jednohlasně zvolen za člena 

školské rady (za pedagogické pracovníky) Mgr. Vlastimil Šmídl, který vystřídal Mgr. 

Marcelu Šmídlovou, které skončil pracovní poměr na této škole. 

 

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

k dispozici v ředitelně 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 

Mateřská škola Společně objevujeme svět 

Školní družina Ve hře hledej zálibu 

 

Počet žáků k 30. 9. 2012 

 

Adresa a typ školy Počet tříd Počet žáků 

Žihle 178 – Základní škola plně organizovaná 9 148 

Žihle 316 – Mateřská škola 2 56 

 

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

 

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

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

Sedlec. 

 

Materiálně technické zajištění školy: 

Ve školním roce 2012/2013 se ve škole investovaly velké finanční prostředky a to 

především z peněz zřizovatele.  

Díky havarijnímu stavu WC v přízemí a 1. patře budovy základní školy došlo ke 

kompletní výměně odpadů, instalaci rozvodu vody a elektřiny. Veškerá WC byla obložena 

novými obklady a osazena novou sanitární technikou.  

Stávající počítačová učebna umístěná v budově dílen neodpovídala hygienickým 

požadavkům a tak byla přestěhována (včetně 17 nových počítačů) do nově zrekonstruované 

místnosti, ve které dříve byla cvičná kuchyňka. V této místnosti byl osazen sádrokartonový 

strop, udělány nové rozvody světel, nová elektroinstalace včetně rozvodů internetu 

k jednotlivým PC stanicím. Dlaždicová podlaha byla vystěrkována a nahrazena novou 

podlahovou krytinou. Nábytek byl využit ze staré počítačové učebny a doplněn o 6 nových 

PC stolků. 

Pro cvičnou kuchyňku se našel prostor v bývalé kanceláři mzdové účetní, který do této 

doby sloužil jako sklad. V místnosti byla postavena nová sádrokartonová příčka, vyměněna 

podlahová krytina a provedeny nové instalace vody, odpadů a elektřiny. Celá kuchyňka byla 

vymalována a vybavena novým nábytkem uspořádaným tak, aby došlo ke vzniku dvou 

navzájem nezávislých pracovišť. 

Školní družina se již druhým rokem potýkala s nedostatkem prostoru. Z tohoto důvodu 

byla jako náhradní prostor pro druhé oddělení školní družiny vybrána žákovská knihovna. 

Místnost byla nově vymalována, vybavena novým nábytkem a nově natřenými stoly a 

židlemi.  
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O prázdninách byla kmenová třída školní družiny nově vymalována a vybavena 

novým nábytkem, který plně splňuje požadavky pro děti různých věkových kategorií. Toto 

vybavení bylo částečně financováno z peněz, které byly vybrány jako poplatek za školné ve 

školní družině. 

Ze sponzorských darů byla ke konci kalendářního roku 2012 zakoupena nová 

interaktivní tabule, která byla instalována ve třídě nižšího stupně.  

Z projektu EU peníze školám byly zakoupeny jednomístné lavice do třech tříd nižšího 

stupně, dále byly nakoupeny slovníky pro výuku cizích jazyků a dva LCD televizory 

s připojením na PC.  

Na jaře roku 2013 byla vyměněna střešní krytina nad budovou WC, opět z peněz 

zřizovatele. 

Zřizovatel taktéž financoval v areálu školního dvora výstavbu nového dětského hřiště 

včetně dopadových zón především pro děti ze školní družiny a nižších tříd prvního stupně. 

Překvapivě byl škole schválen projekt Nadace ČEZ Oranžová učebna 2013 v celkové 

výši 195 576,- Kč. Projekt byl zaměřen na zkvalitnění výuky fyziky a technického praktika na 

Masarykově ZŠ a MŠ v Žihli. Peníze z projektu byly využity na nákup nových lavic, katedry, 

počítače, dataprojektoru a interaktivní tabule. Ještě před instalováním výše uvedených nových 

zařízení bylo nutné provést výměnu podlahové krytiny, osvětlení, elektroinstalace, instalace 

vody a odpadů. Všechny tyto výměny financoval zřizovatel. 

Zřejmě největší investicí zřizovatele do školy byla kompletní výměna všech oken, 

venkovních dveří a parapetů (vnitřních i vnějších) v budově ZŠ, přístavbě ZŠ a v tělocvičně. 

Tvar a barva oken byly vybrány tak, aby se co nejvíce přiblížily rázu budovy, který měla před 

rokem 1984. Díky výměně oken muselo dojít k vymalování všech místností v budově školy. 

Okna jsou opatřena vnitřními horizontálními žaluziemi. 

Konkrétní výše všech finančních prostředků investovaných do budovy školy je 

k dohledání v účetnictví školy a zřizovatele.  

Zřizovatel se o školu stará nadstandardně, za což mu patří poděkování všech 

pracovníků i žáků školy. 
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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 Úvazek Pracoviště 

Ředitelka školy+výchovná poradkyně M+Z 1 ZŠ 

Zástupce ředitele školy P+CH+HV 1 ZŠ 

Učitelka ČJ+VV 0,727 ZŠ 

Učitel F+TP 0,36 ZŠ 

Učitelka 1. stupeň 1 ZŠ 

Učitelka 1. stupeň 1 ZŠ 

Učitel 1. stupeň 1 ZŠ 

Učitelka+koordinátor ICT 
1. stupeň+ 

+ZAD+ICT+ČSP 
1 ZŠ 

Asistent pedagoga SPgŠ 0,63 ZŠ 

Učitelka 1. stupeň 1 ZŠ 

Učitelka 1. stupeň 1 ZŠ 

Učitelka M+AJ 1 ZŠ 

Učitelka D+AJ 1 ZŠ 

Učitelka ČJ+AJ+OV+TV 1 ZŠ 

Učitel+preventiva RPCH 
NJ+P+TV+VZ+ 

ČSP 
1 ZŠ 

Vychovatelka  SPgŠ 1 ŠD 

Vedoucí učitelka  SPgŠ 1 MŠ 

Učitelka SPgŠ 1 MŠ 

Učitelka SpgŠ 1 MŠ 

Učitelka SpgŠ 1 MŠ 

Asistent pedagoga 
Specializace v 

pedagogice 
0,5 MŠ 

 

V průběhu školního roku 2012/2013 bohužel dlouhodobě onemocněl vyučující F a TP. 

Od března 2013 byly tyto hodiny kvalifikovaně odučeny ŘŠ a ZŘŠ. 

V dubnu 2013 se z mateřské dovolené vrátila učitelka 1. stupně, která na zbývající 2 

měsíce výuky vystřídala důchodkyni vyučující předměty ČJ a VV. Učitelce 1. stupně byl 

dorovnán úvazek do 1,00 přímé pedagogické činnosti hodinami VV a PČ na 1. stupni, čímž 

byla splněna odpovídající kvalifikace. 

Ve čtvrtém ročníku pokračoval ve vzdělání žák s tělesným postižením za účasti 

asistenta pedagoga. Asistent pedagoga byl doporučen SPC Plzeň a schválen OŠMS PK. 

Druhý asistent, tentokrát s úvazkem 0,5, byl také doporučen SPC Plzeň a schválen 

OŠMS PK. Jeho zařazení je do třídy MŠ k tělesně postiženému chlapci. Oba asistenti 

pedagoga si za svoji práci zasloužili pochvalu ČŠI, viz dále zpráva ČŠI. 

Pro práci druhé vychovatelky ve ŠD byly využity schopnosti, znalosti a dovednosti 

učitelky první třídy.  
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Jedna pedagogická pracovnice 1. stupně byla v průběhu školního roku cca dva měsíce 

v pracovní neschopnosti. V době její absence byla povolána vyučující prvního stupně 

z mateřské dovolené, která zabezpečila odborně provedenou přímou pedagogickou činnost. 

Často bylo při vykonávání dohledu nad žáky, především při převodech do školní 

jídelny, využito pomoci provozních zaměstnanců. Jejich výpomoc byla odměněna s peněz 

zřizovatele, který vše odsouhlasil. 

Ve škole se nově zavedl kroužek logopedie a sportovních her. Protože škola nemá 

peníze na provozování kroužků a žáci za výše uvedené kroužky nic neplatí, jsou pedagogičtí 

pracovníci odměňováni opět z peněz zřizovatele, což bylo zřizovatelem samozřejmě předem 

prokonzultováno a schváleno. 

Provozní zaměstnanci 

 

Zařazení Úvazek Pracoviště 

Uklízečka 1 ZŠ 

Údržbář 1 ZŠ a MŠ 

Topič 0,25 ZŠ a MŠ 

Domovnice a 

uklízečka 
1 ZŠ 

Uklízečka 0,83 MŠ 

Kuchařka 1 ŠJ 

Vedoucí kuchařka 1 ŠJ 

Vedoucí ŠJ a 

administrativní 

pracovnice 

1 ŠJ 

Domovnice a 

uklízečka 
0,83 MŠ 
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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 dětí Očekávaný počet tříd 

navržen skutečnost 

17 3 3 14 1 

Pozn.: Skutečně do I. třídy nastoupilo 20 žáků, z čehož je jeden žák vzděláván 

v zahraničí. 

 

Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 

 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné 

13 1 7 5 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 0 

- přijatých na víceletá gymnázia 0 

 

 

Počet žáků do ZŠ 

prakt. 

do 

jiné 

ZŠ 

zvláštní způsob 

plnění PŠD 

dodatečný 

odklad PŠD 

- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk. roku 0 4 1 0 

Pozn.: Jedna žákyně (1. ročník) byla vzdělávána podle § 41 odst. 1 zákona č.561/2004 

Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka školy povolila této žákyni na 

základě žádosti zákonného zástupce individuální vzdělávání.  



 8 

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 vyzname-

náním  

 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 
Opravné 

zkoušky 

1. pololetí 147 79 60 7 1 0 

2. pololetí 144 78 65 1 0 0 

 

Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

- z toho 2. stupeň 1 1 

- z toho 3. stupeň 0 0 

Pozn.: Žákovi IX. třídy byla udělena pochvala ŘŠ za vzornou reprezentaci školy 

v testech SCIO – nejlepší v ČJ v Plzeňském kraji. Žákyni IX. třídy byla udělena pochvala ŘŠ 

za vzornou reprezentaci školy v krajském kole recitační soutěže. 

 

Docházka žáků 

 1. pololetí 2. pololetí 

Zameškané hodiny 8605 8179 

Neomluvené hodiny 293 0 

Pozn.: Všechny neomluvené hodiny za I. pololetí měl jeden žák. Jejich počet a důvod 

byl řešen s OSPODem Kralovice. a s Policií ČR. Žák se přestěhoval do Plzně. 

 

 

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

zařazení bylo projednáno na pedagogické radě. ŠVP Základní škola v Žihli byl 

připomínkován pedagogickými pracovníky. Na základě těchto připomínek a v souladu 

s právními předpisy a požadavky MŠMT byl náš ŠVP aktualizován.  

 

Program enviromentálního vzdělávání je začleněn do výchovně vzdělávacích plánů 

jednotlivých ročníků a byl naplňován ve spolupráci s ENVICem Plasy.  

Žáci plnili témata enviromentálního vzdělávání v průběhu celoškolní soutěže mezi třídami. 

 

Téma ochrany člověka za mimořádných událostí bylo začleněno do vzdělávacích 

plánů jednotlivých předmětů. Praktické plnění daného tématu bylo ověřováno v souladu 

s plány a při tematicky zaměřených akcích. 

Poslední aktualizace byla schválena a projednána na pedagogické radě dne 21. 6. 

2013. K návrhům změn v našem ŠVP se také kladně vyjádřili členové školské rady na 

červnovém jednání. 

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 projevů chování byl stanoven pedagogický 

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

odborně vzdělán. Aktuální otázky prevence studuje na školeních zaměřených na tuto 

problematiku.  

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

přednášející plně kompetentní vzdělávat v dané problematice.  

Velmi dobrá je také spolupráce s Policií ČR, PPP PS a dalšími institucemi. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Akce KCVJŠ v Plzni 

Poř. 

č. 

Číslo 

akce 
Stručný popis akce 

Pedagogický 

pracovník 

Účast. 

poplatek 

Kč 

1. 12005004 Památky Vysočiny Vyuč. 2. st. 900,-  

2. 12003104 
Hrdinové a kolaboranti v protektorátní 

politice 
Vyuč. 2. st. 400,- 

3. 12000624 Začít spolu – splupráce rodiny a školy Vyuč. 1. st. 450,- 

4. 12000625 Metody nácviku čtení a psaní Vyuč. 1. st. 500,- 

5. 12000619 Využití interaktivní tabule na 1. stupni Vyuč. 1. st. 450,- 

6. 12000501 Činnost školní družiny Vychovatelka ŠD 390,- 

7. 12002007 Geo Gebra – dynamická geometrie Vyuč. 2. st. 920,- 

8. 12002008 Hry inspirované životem v matematice Vyuč. 2. st. 460,- 

9. 120010036 Rozvíjení čtenářské gramotnosti v AJ Vyuč. 2. st. 1 300,- 

10. 12002306 
Změny surovinové základny pro výrobu 

motorových paliv 
ZŘ 350,- 

11. 12002403 Mykologická exkurze ZŘ 550,- 

12. 12005001 Šumava známá a neznámá ZŘ 500,- 

13. 12005002 Šumava kolem Křemelné ZŘ 500,- 

14. 12005003 Cesta Všerubskou vrchovinou ZŘ 500,- 

15. 12005001 Šumava známá a neznámá Vyuč. 2. st. 500,- 

16. 12005002 Šumava kolem Křemelné Vyuč. 2. st. 500,- 

17. 12005003 Cesta Všerubskou vrchovinou Vyuč. 2. st. 500,- 

18. 12002403 Mykologická exkurze Vyuč. 2. st. 350,-   

19. 12002601 Geopolitika Střední Evropy ŘŠ 600,-   

20. 12002605 
Nové trendy výuky regionální geografie – 

Jižní Amerika 
ŘŠ 

400,-   

21. 12002604 Náměty rpo výuku fyzické geografie 
ŘŠ 

400,- 

22. 12000110 Spisová služba pro MS a ZŠ 
ŘŠ 

350,- 
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23. 12002051 Tvorba interaktivních materiálů Vyuč. 2. st. 560,- 

24. 12002056 Hry inspirované životem v matematice Vyuč. 2. st. 460,- 

25. 12000162 Dovolená ŘŠ 400,- 

26. 12002650 Geopolitika Střední Evropy v průřezu staletí ŘŠ 600,- 

27. 12002356 Historie těžby kaolinu na severním Plzeňsku ZŘ 550,- 

28. 12002351 Kyselost a zásaditost roztoků ZŘ 350,- 

29. 12002453 Exkurze – Geosvět v Praze ZŘ 500,- 

30. 12002454 Lokality Barrandienu ZŘ 500,- 

31. 12002657 Výprava k plzeňským řekám ZŘ 400,- 

32. 12003151 
Nejnovější pohledy na počátky české 

státnosti 
Vyuč. 2. st. 400,- 

33. 12003153 Druhá republika Vyuč. 2. st. 400,- 

34. 12003156 Plzeň za Protektorátu Vyuč. 2. st. 400,- 

35. 12000551 Činnost ŠD Vych. ŠD 390,- 

36. 12000674 Co se změnilo ve výuce dějepisu na 1. stupni Vyuč. 1. st. 600,- 

37. 12000658 Jak se pozná, že jsem se zbláznil Vyuč. 1. st. 500,- 

38. 12004456 Když jednooký vede slepého ZŘ 450,- 

40. 12005050 Vila Tugendhat v Brně ZŘ 1 350,- 

41. 12003053 Hravá výuka frazeologie v ČJ ZŘ 480,- 

42. 12003055 Nové tendence v současné české literatuře ZŘ 500,- 

43. 12003058 Projekty v hodinách ČJ Vyuč. 1. st. 450,- 

44. 12000654 
Tvorba interaktivních cvičení při výuce na 1. 

stupni 
Vyuč. 1. st. 450,- 

45. 12001351 Mýtus ve francouzské literatuře 19. století Vyuč. 2. st. 400,- 

46. 12004254 Základy latinskoamerických tanců Vyuč. 2. st. 550,- 

 

Komentář ke vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Výše uvedené akce jsou evidovány podle objednávky KCVJŠ a v souladu s plánem 

DVPP, který vydala ředitelka školy na školní rok 2012/2013.  
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Vedení školy si zakládá na vzdělaných a odborně kvalifikovaných zaměstnancích. 

Naši pedagogičtí pracovníci využívají každé možnosti, při které je podpořen jejich další 

odborný růst. Tohle vše můžeme zabezpečit jedině tehdy, když využijeme peníze zřizovatele, 

které nám jsou na DVPP poskytovány. Zároveň se snažíme zúčastňovat tzv. dotovaných akcí, 

jejichž nabídka přichází především od KCVJŠ v Plzni.  

Množství akcí v rámci DVPP, jejich zaměření a především financování z peněz 

zřizovatele je velice kladně hodnoceno v inspekční zprávě – viz bod i). 

V rámci rozšíření kvalifikace studuje jedna pedagogická pracovnice český jazyk na PF 

ZČU v Plzni.Tento program je PF ZČU v Plzni nabízen zdarma, případné cestovní náhrady 

jsou hrazeny z peněz zřizovatele. 

Dvě pedagogické pracovnice využily bezplatné nabídky KCVJŠ ke studiu anglického 

jazyka. Výuka probíhá jedenkrát týdně v pátek, pedagogickým pracovnicím je upraven rozvrh 

tak, aby chod školy nebyl narušen a byl podpořen jejich další růst. Případné cestovní náhrady 

jsou opět hrazeny z peněz zřizovatele. 

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 ZŘ formou školení. 

Dalšími institucemi pro vzdělávání byly: ÚP Plzeň sever, PPP Plzeň sever, ZČU 

v Plzni, NIDV Plzeň, KÚPK, ORP Kralovice. 

Za DVPP můžeme považovat i vzájemné hospitace pedagogických pracovníků, které 

si plní v průběhu školního roku – každý 8 vzájemných návštěv, které zdarma poskytnou 

obrázek o pozitivech i negativech výuky kolegy a přivedou každého z nás na nové nápady. 

Vzájemné hospitace nejsou stresorem pro pedagogické pracovníky, ale slouží k rozvoji jejich 

pedagogického talentu. Tyto vzájemné hospitace byly kladně hodnoceny ve zprávě ČŠI.  

Pedagogičtí pracovníci školy se vzdělávali v anglickém jazyce formou čtvrtečních 

seminářů, které jim byly poskytovány vyučující angličtiny. Pro rozvoj fyzické zdatnosti 

sloužily hodiny aerobního cvičení 2x v týdnu vedené učitelkou tělesné výchovy. 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Školní rok 2012/2013 

Akce žáků ZŠ v Žihli 

       

Poř.č. Datum Roč. Název akce Místo konání 

1. 18.9.2012 8. Dějepisná exkurze  Plzeň 

2. 21.9.2012 6. 
Přírodovědná vycházka – sběr hub na 

výstavu 
Polesí Žihle – okolí 
Dědka a Báby 

3. 24.9.2012 6. Výstava hub - makromycet Klášter Plasy 

4. 26.9.2012 3. Přírodovědná vycházka Polesí Žihle 

5. 27.9.2012 6. a 7. Minikopaná Horní Bříza 

6. 3.10.2012 8. a 9. Šikana Učebna F 

7. 10.10.2012 1. – 5. Divadelní představení Divadlo ALFA Plzeň 

8. 12.10.2012 7. Exkurze Plasy - Klášter 

9. 15.10.2012 9. Exkurze 
Dětský domov 

Trnová 

10. 16.10.2012 7.-9. Exkurze 
SOOS, Františkovy 

Lázně, Karlovy Vary 

11. 17.10.2012 2 Podzimní vycházka do lesa Polesí Žihle 

12. 30.10.2013 8. a 9. 
W. Winton: Síla lidskosti – filmové 

představení 
Plasy - kino 

13. 1.11.2013 8.-9. ch Kralovický pohár v basketbalu 
ZŠ Kralovice – 

tělocvična  

14. 6.11.2012 5. – 8. Florbal Horní Bříza 

15. 8.11.2012 9. Úřad práce – profesní orientace žáků Úřad práce Plzeň 

16. 12.11.2012 7. 
Přednáška: Ptáci vodní, hrabaví, 

měkkozobí a papoušci 
Učebna F 

17. 13.11.2012 8.-9. Florbal Horní Bříza 

18. 30.11.2012 1.-9 Rozsvícení vánočního stromu ZŠ Žihle 

19. 28.11.2012 8.-9. Florbal Horní Bříza 

20. 5.12.2012 9. Mikuláš pro MŠ MŠ v Žihli 

21. 12.12.2012 6. Exkurze Mariánská Týnice 

22. 13.12.2012 1.-2. Divadelní představení Tělocvična ZŠ v Žihli 

23. 14.12.2012 8. Exkurze – Metternichovy Plasya Plasy 

24. 17.122012 1.-2. Divadelní představení MŠ v Žihli 

25. 19.12.2012 7. Exkurze Potvorov – kostel 

26. 20.12.2012 1.-5. Hudební nástroje ve výuce 
Malá tělocvična ZŠ 

Žihle 

27. 20.12.2012 6.-9. Hudební nástroje ve výuce 
Malá tělocvična ZŠ 

Žihle 
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28. 12.2.2013 9. Olympiáda v ČJ Plzeň 

29. 15.2.2013 6.-9. Pythagoriáda Učebna F 

30. 
17.2.-

22.2.2013 
7. Lyžařský kurz Železná Ruda 

31. 5.3.2013 2.-9. Recitační soutěž 
Malá tělocvična ZŠ 

Žihle 

32. 13.3.2013 6.-7. ch Basketbal ZŠPlasy- tělocvična 

33. 14.3.2013 6.-7. d. Basketbal 
ZŠ Kožlany – 
tělocvična 

34. 21.3.2013 2.-9. Okresní kolo recitační soutěže Nýřany 

35. 27.3.2013 1.-9. Soutěž „Za velikonočním zajíčkem“ ZŠ Žihle 

36. 3.4.2013 8.-9. ch Basketbal ZŠ Plasy – tělocvična 

37. 10.4.2013 9. Výstava Mariánská Týnice 

38. 19.4.2013 9. Beseda o společenském tanci IX. třída ZŠ Žihle 

39. 25.4.2013 6.-9. Přednáška - Antarktida Učebna F 

40. 30.4.2013 8.-9. Fotbal Horní Bříza   

41. 3.5.2013 1.-5. ch McDonald cup Horní Bříza 

42. 7.5.2013 1.-9. Spaní ve škole ZŠ Žihle 

43. 10.5.2013 1.-9. Kladení květin ke společnému hrobu Společný hrob v Žihli 

44. 13.5.2013 3.-5. Okresní kolo BESIP Vejprnice 

45. 14.5.2013 6.-8. Okresní kolo Pythagoriády Gymnázium Plasy 

46. 14.5.2013 6.-7. Atletika Kralovice 
ZŠ Kralovice – 

atletické hřiště 

47. 15.5.2013 7. Exkurze  
Plzeňské podzemí – 

Plzeň 

48. 16.5.2013 7.-9. Atletický čtyřboj 
ZŠ Kralovice – 

atletické hřiště 

49. 17.5.2013 8.-9. Přednáška: Vládce nebes Učebna F 

50. 23.5.2013 9. Memoriál generála Pattona Plzeň 

51. 23.5.2013 5.-8. Cyklovýlet do Chyše Trasa Žihle – Chyše 

52. 
27.5.-

31.5.2013 
5.-9. Poznávací zájezd do Anglie Anglie 

53. 31.5.2013 9. Divadelní představení Divadlo ALFA Plzeň 

54. 3.6.2013 8.-9. Exkurze  Praha : Hrad a letiště  

55. 4.6.2013 9. Den děti s Radovánkem Radovánek Žihle 

56. 7.6.2013 5.-7. ch Hokejbal Horní Bříza 

57. 10.6.2013 8.-9. 
Oběťi Heydrichiády – beseda 

s pamětnicí události 
Obecní knihovna 

v Žihli 

58. 14.6.2013 9. Exkurze Archiv Plasy 
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59. 14.6.2013 7.-9. ch Hokejbal Horní Bříza 

60. 18.6.2013 1.-5. Školní výlet Plzeň 

61. 19.6.2013 9. Geologická exkurze 
Tis u Blatna a 

žihelské polesí 

62. 19.6.2013 7.-8. Exkurze do zámku a zámeckého parku Krásný Dvůr 

63. 19.6.2013 7. Pěší výlet 
Zihle – Nový Dvůr a 

zpět 

64. 20.6.2013 6.-9. Street Ball 
ZŠ Kožlany – 

venkovní hřiště 

65. 21.6.2013 5.-9. 
Zakončení a vyhodnocení školní 

soutěže SUT – Stále utřená tabule 
Malá a velká 

tělocvična ZŠ Žihle 

66. 25.6.2013 1.-5. Školní akademie 
Velká tělocvična ZŠ 

Žihle 

67. 28.6.2013 9. 
Slavnostní ukončení školní docházky a 

předání vysvědčení 
Obřadní síň OÚ Žihle 

 

Pozn.: Tučně vyznačené akce měly pro školu a její prezentaci na veřejnosti větší 

význam. 

Ve školním roce 2012/2013 se konala školní akademie žáků 1. stupně za účasti 

zástupců zřizovatele a široké veřejnosti. Příprava této akce a její samotné předvedení 

veřejnosti ukázalo schopnost všech žáků 1. stupně odprezentovat se a být nedílnou součástí 

týmu své třídy. Všichni pedagogičtí pracovníci nasadili maximální úsilí, aby právě jejich žáci 

měli to nejkrásnější vystoupení.  

 

Na 2. stupni ZŠ pokračovala celoškolní soutěž pod názvem SUT. Soutěž přispěla ke 

zlepšení úklidu a úpravy tříd, průběžné bodování soutěže bylo neustále sledováno většinou 

žáků. Velmi zdařilý a výborně organizovaný byl závěr soutěže 21. 6. 2013, při kterém došlo 

k posledním soutěžím mezi třídami a k závěrečnému předání cen a diplomů. Jako cena byla 

již na začátku slíbena finanční odměna třídám (z peněz zřizovatele), kterou třídy využívají na 

financování výletů a exkurzí. Při závěrečném vystoupení žáků IX. třídy kanula slza nejen 

ženám pedagogického sboru, ale téměř všem zúčastněným včetně třídního učitele. Je hezké, 

když se žákům ze školy nechce domů a jsou rádi s námi. O průběhu a závěru soutěže a o 

spoustě dalších akcí bylo možné se dozvědět ve školním časopise ŽIHADLO.  

Časopis ŽIHLADLO vydal své jubilejní 20. číslo, které je k dispozici na webových 

stránkách školy a zároveň součástí Žihelského zpravodaje (1. číslo, 11. ročník, duben 2013). 

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.  

Zájmové kroužky: 

Škola sama neposkytuje žádné zájmové kroužky, ale úzce spolupracuje s DDM 

Radovánek Kaznějov – místo poskytovaného vzdělávání Žihle. Zaměstnanci naší školy jsou 

při organizaci různých akcí nápomocni a některé kroužky také vedou. 

Pracovnice DDM Radovánek pravidelně navštěvovaly školní družinu, kde děti pod 

jejich vedením vytvářely zajímavé výrobky. 
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Spolupráce se zřizovatelem – Obec Žihle, náklady na pořádané akce: 

Na straně 3 a 4 této výroční zprávy je napsán výčet akcí, které se v naší škole ve 

školním roce 2012/2013 podařilo realizovat. Nic z toho by nebylo vybudováno, kdyby 

zřizovatel školy nebyl škole nadstandardně nakloněn. Díky této finanční a zároveň lidské 

podpoře ze strany zřizovatele funguje škola tak, že se za její činnost a výsledky rozhodně 

nemusíme stydět. Daří se nám naplňovat logo naší školy: „I když jsme malí, dokážeme velké 

věci.“ 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

 

Ve školním roce 2012/2013proběhla na naší škole ve dnech 14. – 16. května 2013 

inspekční činnost Plzeňského inspektorátu České školní inspekce. Pracovnice ČŠI předaly 

inspekční zprávu zřizovateli i školské radě. Zpráva je též k dohledání na této adrese: 

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

Závěr této inspekční zprávy vyznívá pro školu velice pozitivně a to jak v úrovni 

poskytovaného vzdělání, tak i ve způsobu řízení tohoto subjektu. Velice kladně je zde 

hodnocena spolupráce se zřizovatelem. 

 

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 2012 a pololetní výkaz roku 2013 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 2012/2013 nezúčastnila žádného z rozvojových  

a mezinárodních programů.  

 

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.  

 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

Škole byly ve školním roce 2012/2013 poskytnuty tyto dotace: 

 

 EU peníze školám – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, 

prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, OPVK – Podpora nových výukových metod na ZŠ 

v Žihli. Celková výše dotace 900 180,- Kč; vyčerpáno 900 180,-Kč. 
 

 NADACE ČEZ – Zkvalitnění výuky fyziky a technického praktika na Masarykově ZŠ 

a MŠ v Žihli. Nadační příspěvek ve výši 195 576,-Kč. Trvání projektu do 31. prosince 2013. 

 

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 

DDM Radovánek Kaznějov 

Policie ČR  

http://zpravy.csicr.cz/upload/2013030883.pdf
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PPP Plzeň – sever 

SPC Plzeň 

SVP Plzeň 

ORP Kralovice 

Památkový ústav Plzeň – Klášter Plasy 

Enviromentální centrum Plasy 

Farní úřad Kralovice 

Školy v okolí 

Místní organizace (firmy a dobrovolná sdružení) 

 

 

 

 

 

V Žihli 14. 10. 2013    ………………………………………….. 

         Mgr. Hana Baborová ředitelka školy 


