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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 

IČ: 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. V uplynulém školním roce 
měla škola jednu speciální třídu. Škola je spádová.  

Součástí školy je ZUŠ, která vyučuje v oborech výtvarném a hudebním. 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 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. 
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Kontakt: telefon: 353 393 243 

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 326 216 31 67 37 

Školní družina 3 oddě lění  88 dětí    

Školní klub     110    

Počet kroužků   14    

mailto:posta@zszlutice.cz
http://www.zszlutice.cz/
http://www.zlutice.cz/
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Počet dětí v kroužcích 240    

ZUŠ    

Výtvarný obor 23    

Hudební obor 137    

Celkem 160    

 

Škola organizovala tyto zájmové kroužky: 

Plavání - začátečníci 
Plavání – pokročilí 1 
Plavání – pokročilí 2 
Plavání – pokročilí 3 
Volejbal začátečníci 
Volejbal pokročilí 
Florbal ml. 
Florbal st.  
Šikulky 
Sportovní hry 1 
Sportovní hry 2 
Atlětiká ml. 
Atlětiká št. 
Kěřámiká 

1.5 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY 

 

Učebny 26 

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

Areál školních pozemků 

 

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

Dílny  dí lny, kuchyn ká, vy tvářná  přácovná  

ICT vybavení poc í tác ová  uc ěbná š 22 PC přo z á ky,  

4 notěbooky přo z á kovškou přá ci, 

16 x dátápřojěktoř,  

12 x multimědiá lní  tábulě,  

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

Budova ZUŠ 6 uc ěběn, šá l, přácovná vy tvářně ho obořu 
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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 byla při základní škole zřízena školská rada. Rada má šest členů. 
Členové školské rady (od 4. 11. 2015): Mgr. Bc. Václav Slavík, Mgr. Ivana Strejčková, Ing. 
Zdeňka Poláková, Monika Heidenreichová a Mgr. Michaela Smyslová. Předsedou školské rady 
je 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 
79-01-B/01  Základní škola speciální      2 
 
Obory ZUŠ:         160 
1Z    hudební 
4Z    výtvarný 
 

2.2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  

Škola v uplynulém školním roce plně vyučovala dle ŠVP pro základní vzdělávání „Naše 
škola,“ dle ŠVP Kaštánek (zpracováno podle RVP ZV přílohy LMP) a dle ŠVP pro ZUŠ. 
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3 Přehled pracovníků školy 

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

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

Přepočtený počet pracovníků:  Evidenční počet pracovníků: 

     na škole celkem  47,59 58 

     pedagogických 34,99 44 

     nepedagogických 12,6 14 

Údaje jsou k 30. 9. 2015 

3.2 ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 

Na škole vyučovali: kvalifikace úvazek vyučované předměty 

Mgr. Luděk Svoboda K 1,0 D, Tv 

Mgr. Denisa Slavíková K  1,0 1. štupěn , Hv 

Třídní: 

   

1. A Jitka Šmídmajerová N 1,0 1. štupěn   

1. B Mgr. Eva Košnářová  K  1,0 1. štupěn  

2. A Mgr. Miloslava Sýkorová K 1,0 1. štupěn  

2. B Mgr. Alena Setničková K 1,0 1. štupěn , M 

3. A Mgr. Monika Volemanová K 1,0 1. štupěn , C SP,  

3. B Soňa Vojíková N 1,0 1. štupěn  

4. tř.  Mgr. Jarmila Zemanová K 1,0 1. štupěn , špěc. pěd.  

5. tř. Mgr. Michaela Smyslová K 1,0 1. štupěn , M 

6. A Mgr. Vendula Kuchtová K  1,0 Nj, Aj, Vv 

6. B Mgr. Petra Janouškovcová K 1,0 1. štupěn , C j, Ov 

7. A Ing. Ivana Pšenáková Ph.D K 1,0 Ch, Př , M 

7. B Mgr. Bc Eva Svobodová K (1. št. Aj) 1,0 Aj, Vv 

8. tř. Mgr. Stanislav Ertl  K 1,0 D, Z, M, ICT, 

9. A Mgr. Hana Riesová K 1,0 Tv, Z 
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9. B PaedDr. Pavel Růžička K 1,0 C j, Ov, Z 

Speciální třída - Jitka Kuffnerová N 1,0 ST 

Netřídní: 

   

Bc. Tomáš Souček N 0,5 ICT 

Mgr. Václav Lísal K 0,59 Ch, Př , Fy, C šp 

Rick Driver K 0,45 konvěřzácě Aj 

Tereza Bremová N 0,77 Aj, Nj 

Mgr. Vladimíra Káčeriková K 0,36 M 

Bc. Michaela Maňáková N 0,68 Fy, 1. št.,  

Mgr. Yuriy Petriv K 1,0 Tv, Vv 

Vychovatelky ŠD a ŠK: 

   

Lenka Kolihová K 1,0 S D 

Pavla Vodenková K 1,0 S D 

Bc. Michaela Maňáková N 0,42 S D 

Miriam Minářová  K 0,89 S K 

Bc. Lenka Pospíchalová N 0,66 S K 

Asistenti pedagoga: 

   

Kristýna Moulisová K 0,65 

 

Lenka Štětková K 0,8  

Anna Bubníková K 0,65 

 

ZUŠ    

Alena Višňová K 1,0 klávíř, flétny, zobc. flétny 

Miloš Bok K 0,17 klávíř 

Jan Čížek K 0,40 klávíř, huděbní náuká 

Josef Richter K 0,39 kytara, housle 

Běla Boková K 0,74 flétny, zobcové flétny 

Ladislava Sturm Kratochvílová N 0,65 klávíř, zobc. flétny 

Zdeněk Egermaier N 0,30 bicí 

Miroslav Zábranský K 1,0 klávíř, kytářá, zpěv, 
akordeon 

Petr Levanský K 1,0 kytářá, zpěv, zobc. flétny 

klávíř, klářinět, šáxofon 



3 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

Střá nká 8                                                                                                            Výroční zpráva o činnosti ZŠ a ZUŠ Žlutice 

 

Jana Kvěšová K 1,0 klávíř, flétny, klářinět, 
saxofon 

Anná Ván átová  Mgř. N 0,43 výtvářný oboř 

Lucie Pavlíková N (S) 0,22 huděbní náuká 

 
Údaje jsou k 30. 9. 2015 

3.3 ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A APROBOVANOST VE VÝUCE 

K 30. 9. 2015 na škole působilo celkem 19 (76 %) kvalifikovaných učitelů (fyzické osoby).  
Přibližně 24 % nebylo kvalifikovaných.  
Při přepočtení na plně zaměstnané bylo 79 % učitelů kvalifikovaných. 
V těchto číslech není rozlišována kvalifikovanost pro 1. či 2. stupeň.  
Kvalifikovanost vychovatelek: 73 % 
Kvalifikovanost v ZUŠ: 79 % (přepočteně) 
 

3.4 ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 

Na škole pracovali: úvazek funkce 

Gabriela Tymrová 1,0 ěkonomká  

Hana Vitáková 1,0 mzdová  u c ětní  

Bohumil Zeman  1,0 š kolní k 

Miroslav Outolný - VPP 1,0 pomocní k 

Jaroslava Charvátová 0,875 uklí zěc ká 

Stanislava Outolná 0,875 uklí zěc ká 

Soňa Weiglová 0,875 uklí zěc ká 

Helena Široká 0,63 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 - VPP 1,0 pomocná  ší lá 

Bc. Lenka Pospíchalová 0,37 ponocná  ší lá v ádminištřátivě  

 



4 ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A 
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 

Střá nká 9                                                                                                            Výroční zpráva o činnosti ZŠ a ZUŠ Žlutice 

 

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

4.1 ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 
 

Zapisovaní Zapsaní 
na škole 

S novým 
odkladem 

Počet dětí, 
které 
nastoupily 
do prvních 
tříd 

Počet 
prvních 
tříd 

Prvně u 
zápisu 

24 19 5 31 1 

Po 
odkladu 

9 9 0 

  

 

4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Počet vycházejících žáků na konci uplynulého školního roku: 

9. třída 33 

nižší ročníky 2 

speciální třídy 7 

celkem 42 

 

Přijatí žáci na střední školy 

gymnázium 1 

víceleté gymnázium - 

střední škola 21 

učební obor 18 

bez přihlášení 2 

 

Absolventi ZUŠ 

1. stupeň 4 

2. stupeň 0 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Konkrétní výsledky viz. příloha č. 2 Přehled hodnocení žáků 
Komentář: 
I v daném školním roce pokračoval vývoj z posledních let. Stále jsou ve třídách velké rozdíly 
mezi žáky. Je méně těch ambiciózních a zároveň šikovných a převažují žáci průměrní a slabší. 
V rámci inkluze je ve třídách poměrně velké množství dětí se specifickými vzdělávacími 
potřebami. Přes snahu pedagogů o výraznou podporu slabším žákům, jsme občas nuceni ke 
špatným známkám, zejména u těch žáků, kde není patrný žádný zájem o školní práci. 
Naopak nadaní jedinci jsou většinou „tahouny“ tříd, účastní se soutěží a jsou často zapojeni 
i do mimoškolních aktivit. 
 
Výsledky vzdělávání v ZUŠ  

 1. pololetí 2. pololetí 

Prospělo 4 126 

Prospělo s vyznamenáním 128 6 

Ostatní žáci jsou členy PHV – přípravné hudební výchovy). 

5.2 ÚDAJE O ZAMEŠKANÝCH HODINÁCH 

Viz příloha č. 2 
Komentář: 
Absence některých žáků je velmi vysoká. Podílí se na tom velká a častá nemocnost některých 
dětí a možnost snadného omluvení absence rodiči. 
V ZUŠ nebyly žádné neomluvené hodiny. 

5.3 ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH ZŠ: 

Druh postižení Počet žáků 

Sluchové postižení 0 

Zrakové postižení 0 

S vadami řeči 0 

Tělesné postižení 1 

S kombinací postižení 1 

S vývojovými poruchami učení nebo chování 45 

S LMP 10 
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6 Údaje o DVPP a ostatních pracovníků školy 

Zaměstnanci školy se účastnili vzdělávacích akcí zaměřených zejména na inkluzivní vzdělávání 
a s ním spojené změny, inovativní formy a metody výuky, formy práce s dětmi se SPU, 
finanční gramotnost. Proběhl i jazykový pobyt vyučujících Aj. 
Školení zaměřených na odbornou problematiku jejich profesí se účastnili i nepedagogičtí 
pracovníci školy (mzdová účetní, vedoucí školního stravování, …).  
. 
 
Podrobný přehled akcí DVPP: 
 

jméno datum název 

M. Smyslová 4.9.2015 Dotác ní  přogřám přěvěncě MS MT 

E. Svobodová 9.9.2015 INSPIS - S VP 

M. Volemanová 14.9.2015 Nád zpřá vámi S PZ 

V. Kuchtová 23.9.2015 Hřy vě vy ucě cizí ch jázyku  

L. Svoboda 30.9.2015 Vy uká tě lěšně  vy chovy á š kolškě  lěgišlátivy 

E. Svobodová 9.11.2015 Ják šěznámovát z á ky 2. št. ZS  š vy tvářny m 
umě ní m přoštř ědnictví m vláštní  vy tvářně  
tvořby 

M. Smyslová, J. Šmidmajerová 9.11.2015 

27.11.2015 

Sěminá ř  Zác í t špolu + Děn vě tř í dě  Zác í t 
špolu 

E. Košnářová, M. Volemanová, L. 
Kolihová, M. Minářová, P. Vodenková, 
J. Šmidmajerová 

22.10.2015 

5.11. 2015 

S kolění  plávc í ku  

E. Svobodová, V. Kuchtová, T. Bremová 15.11.-
29.11.2015 

Jázykovy  pobyt Angliě 

M. Volemanová 1.12. 2015 Něbojmě šě uc it jinák zlomky 

V. Kuchtová 10.2.2016 Ná cvik konvěřzác ní ch áktivit v ně měckě m 
jázycě 

V. Kuchtová 18.2.2016 Nj 

D. Slavíková, M. Volemanová 23.3.2016 Z á k š potř ěbou podpu řny ch opátř ění  v bě z ně  
ZS  

D. Slavíková, M. Volemanová 29.3.2016 Kuláty  štu l-špolupřá cě š kolá á š kolšky ch 
pořáděnšky ch zář í zění  

P. Janouškovcová 12.4. 2016 Ják hodnotit á klášifikovát z á ky -cizincě z 
př ědmě tu C j ná ZS  
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D. Slavíková, M. Smyslová 20.4.2016 Hodnocění  á klášifikácě jáko přvěk pozitivní  
motivácě 

L. Svoboda, D. Slavíková 27.4.2016 Infořmác ní  šěminá ř  přo ř ěditělě š kol á 
š kolšky ch zář í zění  k novělě š k. zá koná 

L. Svoboda, D. Slavíková 19.5.2016 Spolěc ně  vzdě lá vá ní  á OPVVV 

D. Slavíková, M. Volemanová 23.5.2016 Plá n pědágogickě  podpořy á přá cě š z á kěm v 
řá mci 1. št. podpu řně ho opátř ění  

E. Svobodová 8.6. 2016 Mětodiká Aj 

E. Svobodová 15.6.2016 Aj 

M. Maňáková 16.6.2016 Lěšní  pědágogiká 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Činnost školy a její aktivity jsou ve Žluticích výrazně patrné.  Žáci a učitelé se účastní mnoha 
akcí ve městě a jeho okolí. Mezi tradiční akce patří – vystoupení na pouti, u vánočního 
stromu, koncerty, výstavy, vystoupení v rámci oslav vzniku republiky, … Nově letos škola 
organizovala Žlutický čtvrtmaraton. Povedená byla také vánoční akademie a školní slavnost 
(i když s menším počtem účastníků). Výrazným přínosem jsou vystoupení školního 
pěveckého sboru „Žlutické hlásky“ na mnoha akcích. 
Dění ve škole je prezentováno na školních webových stránkách, nově také na facebookovém 
profilu. Důležitým zdrojem informací o dění ve škole je tradiční příloha Žlutického zpravodaje 
– školní „Kaňka“. 
Výraznou aktivitou školy je účast na soutěžích, vzhledem k podmínkám, zejména 
sportovních. Žáci školy dosáhli výrazného úspěchu ve florbalu žáků 1. stupně, kdy se stali 
přeborníky kraje. 
Žáci ZUŠ začali školní rok 2015/2016 prvním vystoupením 19. 9. 2015 na tradičním jarmarku 
v Bochově, kde má ZUŠ jednu ze svých dvou poboček (pobočka v Chýši). 
Následovalo spoustu dalších koncertů a vystoupení ať už to byly koncerty pro seniory ve 
Žluticích, Bochově, vánoční koncerty, rozsvěcení vánočních stromů ve Žluticích, Bochově a 
Chýši, koncert k Tří královské sbírce na MÚ v Bochově, koncert na zámku v Chýši, výchovný 
koncert pro MŠ Žlutice, koncert popové hudby, koncert žáků a rodičů, kde se zapojilo velké 
množství rodičů a příbuzných. Tento koncert bude škola pořádat každý rok, protože ohlasy 
diváků a všech zúčastněných byly velmi pozitivní. Další akce byla vystoupení na Žlutické 
pouti. Žáci reprezentovali školu i na Soutěži mladých hudebníků v Libyňském kostele, kde 
nejvíce oslnil porotu a diváky výkon žáků bicích nástrojů ze třídy pana Zdeňka Egermaiera 
Žluťáci a Žluťáčci. Výtvarný obor uspořádal několik výstav prací žáků z tohoto oboru.  
Celkem se ZUŠ Žlutice podílela na 22 vystoupení pro veřejnost.  
 

7.1 ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH ŠKOLNÍCH A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

Školní projekty 

 

Dokážu to přo 3. á 5. řoc ní k 

Den Země 1. i 2. štupěn  

Celé Česko čte dětem 1. štupěn  

Den zdraví cělá  š kolá 

Sportovní den cělá  š kolá 

Den současného světa 2. štupěn  

Školní slavnost cělá  š kolá 

Další školní akce 
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Vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu pě věcky  šboř 

Tradice - čerti 9. řoc ní k 

Ekologická exkurze Černošín 6. řoc ní k 

Akce pro volbu povolání – škola 2015 vychá zějí cí  

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

Divadlo Alfa - Plzeň 1. štupěn  

Vánoční akademie cělá  š kolá 

Studijní výjezd žáků 9. tříd do Anglie - Londýn 9. řoc ní k 

Studijní pobyt vyučujících Aj v Anglii - Margate vyuc ují cí  Aj 

Studijní výjezd žáků 8. tříd do Anglie - Portsmouth 8. řoc ní k 

Studijní výjezd žáků 6. a 7. tříd do Německa - Berlín 6. á 7. řoc ní k 

Projektový pobyt v Německu  4. řoc ní k 

Expozice Památníku Terezín ve školní galerii  

Velikonoční dílny – jarní akademie 1. štupěn  

Vystoupení na žlutické pouti pě věcky  šboř 

Vystoupení u pomníku TGM pě věcky  šboř 

Recitační přehlídka cělá  š kolá 

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

Exkurze Praha – hudební exkurze – muzeum hudby 9. řoc ní k 

Exkurze na ÚP vychá zějí cí  

Exkurze Svět záchranářů 7. řoc ní k 

Exkurze Z/D České středohoří  9. A, 9. B, 8 ř. 

Exkurze porcelánka 4. á 5. ř. 

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

7.2 ÚČAST ŽÁKŮ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH 

Sportovní soutěže 

Kopaná - Mc Donald's cup  

Školní laťka 

Pohár rozhlasu  

Florbal 1. stupeň – 1. místo v krajském finále 

Florbal starší – dívky  
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Florbal starší – hoši 

Vybíjená 1. stupeň 

Plavecké závody - školní 

Atletický trojboj – 1. st. 

Volejbal 

 

Ostatní soutěže 

Eurorebus  

Olympiáda v Čj – školní i okresní kolo 

Recitační soutěž – školní i okresní kolo 

Olympiáda v Aj – okresní kolo 

Pythagoriáda 

Matematická olympiáda – školní kolo 
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8 Údaje o prevenci rizikového chování 

Prevence je zajišťována prací Metodika prevence 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 ŠMP a VP) 

 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, Záchranný kruh a dalšími 
organizacemi poskytující programy z oblasti prevence 

 zapojení rodičů do oblast prevence, nejenom řešit již vzniklé problémy 
 

8.1 PŘEHLED AKCÍ PREVENCE ZA ŠKOLNÍ ROK 

PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence 
RCH 

 

Počet vzdělávacích aktivit 4 

Počet celkově proškolených pedagogů  3 

Počet hodin 22 

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 

 

Počet  

aktivit 

Počet  

hodin 

Počet 
zúčastněných 
rodičů 

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 1 2 10 
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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 8 80 24 

Interaktivní seminář 3 60 9 

Beseda  5 220 12 

Komponovaný pořad 1 60 2 

Pobytová akce 1 25 30 

Situační intervence 

   

Celkem  18 445 77 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Volnočasové aktivity při školách Počet 
aktivit 

Počet 
žáků 

Školní klub  4 45 

Školní kroužky – kroužky ŠD 10  150 

Víkendové akce školy  5 200 

Prázdninové akce školy 0 0 

Jiné  
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

Ve škole proběhla inspekce ČŠI ve dnech 5. – 11. 1. 2016. Předmětem inspekční činnosti bylo 
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, 
základní uměleckou školou, školní družinou a školním klubem podle § 174 odst. 2 písm. b) 
školského zákona a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich 
souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. 
c) školského zákona. 
Hodnoceným obdobím byly školní roky 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016 k datu inspekční 
činnosti. 
Závěry hodnocení: 
K silným stránkám školy patří komplexnost vzdělávací nabídky školy, jež zejména v souvislosti 
s polohou města Žlutice a malou dostupností jiných příležitostí pro vzdělání žáků v regionu, 
v němž škola působí, představuje významný přínos pro zajištění vhodných volnočasových 
aktivit. Dále pak konkrétní kroky školy k podpoře inkluzivního vzdělávání včetně vzdělávání 
pedagogických pracovníků ZŠ, poskytování vysoké míry podpory strategií při zavádění nových 
metod a forem práce do výuky, resp. také účinné metodické vedení pedagogických 
pracovníků školy v rámci hospitační činnosti obou zástupců ředitele školy. Škola podporuje 
priority zaměření ŠVP ZV spoluprací s partnerskými školami v SRN pro rozvoj kompetencí 
žáků v oblasti komunikace v cizím jazyce. Žáci školy dosahují velmi dobrých umístění ve 
sportovních soutěžích. ZUŠ podporuje rozvoj nadání a sociální gramotnosti žáků na velmi 
dobré úrovni a zvyšuje jejich odpovědnost za vlastní učení možností účasti na veřejných 
vystoupeních, na koncertech, soutěžích, výstavách a dalších akcích. Škola prezentuje 
výsledky vzdělávání na veřejnosti, aktivně spolupracuje s partnery. Škola zajišťuje 
nadstandardní stravovací služby žákům formou dopoledních svačinek. 
b) V průběhu inspekční činnosti škola upravila ŠVP ZUŠ doplněním očekávaných výstupů do 
vzdělávací oblasti Recepce a reflexe hudby, do dokumentace k vyhodnocení rizik ve vztahu k 
činnostem školy doplnila v průběhu inspekční činnosti chybějící rizika spojená s pohybem 
žáků v bazénu.  
c) Zásadní nedostatky zjištěné při inspekční činnosti: 

 Do školského rejstříku není zapsáno místo poskytování základního uměleckého 
vzdělávání v propůjčených prostorech v Lubenci; 

 Školní vzdělávací programy (dále „ŠVP“) pro základní vzdělávání, tj. ŠVP ZV Naše škola 
a ŠVP ZV LMP Kaštánek, nejsou z hlediska struktury v souladu s příslušnými 
rámcovými vzdělávacími programy pro základní vzdělává ní; v obou ŠVP chybí 
Výchovné a vzdělávací strategie, v ŠVP ZV LMP také Pravidla pro hodnocení žáků; 

 Při vzdělávání žáků 6. ročníku základní školy není dodržován učební plán ŠVP ZV Naše 
škola. V tabelaci učebního plánu je další cizí jazyk (německý jazyk) uveden jako 
povinný předmět; část žáků 6. ročníku není ve školním roce 2015/2016 vzdělávána v 



9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 
PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Střá nká 19                                                                                                            Výroční zpráva o činnosti ZŠ a ZUŠ Žlutice 

 

předmětu další cizí jazyk (německý jazyk) ve shodě s učebním plánem, titíž žáci jsou 
vzděláváni v předmětu cvičení z matematiky a českého jazyka, který není v učebním 
plánu ŠVP ZV Naše škola uveden.  

 Při vzdělávání žáků speciální třídy není dodržován učební plán ŠVP ZV LMP Kaštánek, 
do výuky žáků je zařazen předmět člověk a svět práce, který není uveden v učebním 
plánu ŠVP ZV LMP, rovněž učební osnova pro tento předmět ve vzdělávacím 
programu chybí;  

 Vnitřní řád školní družiny, školního klubu a zájmových útvarů a vnitřní řád školní 
jídelny neobsahují náležitosti v souladu s právním předpisem, s vnitřním řádem školní 
družiny, školního klubu a zájmových útvarů nejsou prokazatelným způsobem 
seznamováni účastníci vzdělávání v zájmových útvarech, totéž platí pro seznámení 
zaměstnanců s vnitřním řádem školní jídelny, ten není zveřejněn na přístupném místě 
ve školní jídelně; 

 ŠVP pro školní družinu a školní klub neobsahuje ve vztahu ke vzdělávání účastníků ve 
školním klubu podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
popis personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví; 

 V průběhu vzdělávání některých žáků hudebního oboru škola nedodržuje učební 
plány ŠVP ZUŠ a dosud platných učebních dokumentů pro základní umělecké 
vzdělávání. Tito žáci absolvují ve škole pouze jednu hodinu hlavního předmětu 
namísto předepsaných 2 – 3 hodin; 

 Vzdělávání v základní umělecké škole a ve školním klubu zajišťují pedagogičtí 
pracovníci bez odborné kvalifikace; 

 Škola nevede u externích pracovníků – vedoucích zájmových útvarů – dokumentaci 
prokazující splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka; 

 Povinné údaje v knize úrazů v ZŠ jsou neúplné, chybí data narození zraněných žáků, 
chybí popisy úrazů, nebo jsou neúplné; 

 Dokumentace k vyhodnocení rizik ve vztahu k činnostem školy neobsahuje 
identifikaci rizik týkající se vzdělávání v ZUŠ a při akcích pořádaných školou;  

 V prostorách určených ke vzdělávání žáků chyběly kryty radiátorů topení, kryty 
zásuvek, v některých učebnách a prostorách školní družiny nebyly zajištěny koberce 
proti uklouznutí, v budově základní umělecké školy chyběly kryty svítidel, případně 
byly poškozené, schodiště nebylo dostatečně zajištěno zábradlím a u vybavení 
lékárniček bylo v několika případech zjištěno prošlé datum použitelnosti. 

d) Škola nepředala ve výkazu o činnosti školního klubu podle stavu k 30. 10. 2015 údaje podle 
skutečnosti. Škola neuskutečňuje vzdělávání v předmětu výtvarná výchova v 9. ročníku ZŠ v 
souladu se ŠVP ZV Naše škola. 
e) Ke slabým stránkám školy patří absence koncepčních záměrů v souvislosti s rozšířením 
vzdělávací nabídky školy v hodnoceném období; chybí identifikace potřeb školy a příležitostí 
s cílem optimálně využít příležitostí a minimalizovat rizika ve vztahu k naplňování cílů 
vzdělávání v oblastech, jež jsou pro školu nové. Škola má nastaveny kontrolní mechanismy, 
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jež nejsou plně funkční ve vztahu k dokumentaci školy, viz nedostatky zjištěné ve školních 
vzdělávacích programech, organizaci vzdělávání, vedení personální dokumentace 
zaměstnanců školy a ve vedení třídních knih v ZUŠ (průkazné údaje o průběhu vzdělávání v 
ZUŠ). Nedostatečně je nastaven systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ, 
většina učitelů se vzdělává dlouhodobě pouze samostudiem. Materiální zázemí pro výuku 
výtvarného oboru a pro výuku hudební nauky na odloučeném pracovišti v Bochově je 
nevyhovující. Zásadní pedagogické dokumenty (ŠVP ZUŠ a školní řád) nebyly v souvislosti se 
změněnými podmínkami vzdělávání po sloučení se základní školou inovovány.  
 
Další kontroly: 
Několikrát školu navštívila kontrola KHS. 
Proběhla kontrola HZS KK. 
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10 Zapojení školy do projektů 

Škola dokončila svoji účast v OPVK Kantor ideál. Jednalo se o vybavení školy IT dotykovou 
technikou, proškolení učitelů v dané oblasti. Škola získala dvacet dotykových zařízení. 
Celková hodnota projektu byla 396 000 Kč. 
Zásadním přínosem pro školu v minulém školním roce bylo zapojení do projektu v rámci 
výzvy č. 56. Škola připravila projekt ZŠ a ZUŠ Žlutice – jazykový rozvoj. Tento projekt byl 
úspěšně realizován. Celková hodnota projektu byla 744 277 Kč. Bylo úspěšně uskutečněno 
několik výjezdů do zahraničí (viz. Akce školy). 
Společně se SLŠ jsme byli zapojeni do projektu Podpora přírodovědného a technického 
vzdělávání v Karlovarském kraji. 
Tradičně se účastníme také ekologického projektu Recyklohraní, který podporuje již tak silně 
rozvinutou ekologickou výchovu na naší škole.  
Využíváme rovněž nabídek akcí organizovaných z „projektových peněz“, zejména k dalšímu 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Škola je zapojena do programu „Rodiče vítáni“, stejně jako „Celé Česko čte dětem“ či 
„Ukliďme svět“. 
V rámci stravování jsme zapojeni do projektů Ovoce do škol (děti z 1. stupně) a Školní mléko.  
 



11 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (ZA 
ROK 2015) 

Střá nká 22                                                                                                            Výroční zpráva o činnosti ZŠ a ZUŠ Žlutice 

 

11 Základní údaje o hospodaření školy (za rok 2015) 

Celkové hospodaření 

Náklady celkem 25 733 177,06 

Výnosy celkem 26 587 823,90 

Hospodářský výsledek    854 646,84 

Rozdělení hospodářského výsledku RF    598 346,84 

FO    256 300 

Provozní rozpočet (zřizovatel) 

Náklady celkem 7 556 031 

Výnosy celkem 8 410 677,84 

Příspěvek na provoz 5 500 000 

Stav fondů k 31.12 2015 

Rezervní  111 054,06 

Investiční - 

Fond odměn 553 0994, 32 

 
11.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INVESTICE  
Po zásadní akci v minulém období, jíž bylo zateplení hlavní budovy školy a budovy školní 
družiny, došlo i na zateplení další budovy v areálu, na budovu školních dílen. Akci financoval 
zřizovatel školy za využití fondů. Současně došlo i k opravám venkovního schodiště. 
Pokračovala rekonstrukce tříd (výměna lina a obkladů). Na konci školního roku byly zahájeny 
další úpravy v areálu školy a opravy v budově ZUŠ. Investováno bylo i do obnovy vybavení 
školní kuchyně. Průběžně je obnovováno IT vybavení školy. 
Největším problémem zůstává havarijní stav střechy plaveckého bazénu a vnitřní rozvody v 
bazénové hale. Dále bychom také rádi dokončili úpravy jednotlivých učeben (malování, lino, 
dveře) a pokročili ve vybavování školy a školských zařízení novým nábytkem a pomůckami. 
Postupné rekonstrukce by se měla dočkat i budova ZUŠ. Počítáme s rekonstrukcí jedné až 
dvou učeben ročně. Dále počítáme také s tím, že v budoucích letech bude docházet 
k častějším problémů s rozvody vody a odpadů v hlavní budově ZŠ. Plánujeme i rekonstrukci 
školní kuchyně. Rovněž bychom rádi využili vhodných projektů k úpravám areálu školy. 
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12 Závěr 

Školní rok 2015/2016 byl především rokem velké aktivity školy. Přes prvotní komplikace se 
podařilo zrealizovat projekt ZŠ a ZUŠ Žlutice – jazykový rozvoj. Díky projektu měla velká část 
žáků možnost vycestovat do zahraničí za školou i poznáním. Velkou zásluhu na úspěšném 
průběhu mají i vyučující jazykáři, kteří jeho výhod navíc využili pro svoje další vzdělávání. 
Navíc se pokračovalo i v úspěšných tematicky zaměřených pobytech v Německu. Vše výše 
uvedené svědčí také o výrazném postavení výuky jazyků v naší škole. 
Další aktivity obou částí naší školy jsou popsané v samostatné kapitole. Akcí proběhlo 
skutečně mnoho, mnoho dětí se nějakým konkrétním způsobem zapojilo a realizovalo a 
ocenění patří také těm pedagogům, kteří tyto akce zajišťují. 
Výraznou změnou v životě naší instituce byl přechod na elektronické třídní knihy a žákovské 
knížky systému Edupage. Po opatrných začátcích můžeme dnes již rozhodnutí o přechodu na 
tento systém označit za správné. V mnohém zlepšilo a zrychlilo vzájemnou komunikaci 
s rodiči a vyřešili jsme i komunikaci s rodiči, kteří nemají k internetu snadný přístup. Pro 
určitý druh informací jsme zachovali papírové žákovské knížky. 
Ve vlastní pedagogické činnosti školy pokračoval významný tlak vedení školy na 
„modernizaci“ výuky.  Cílem je směřování školy k aktivnějším formám výuky, důrazu na 
logické myšlení a rozvoj žákovských kompetencí, zlepšení vztahů s dětmi, individualizaci 
výuky, větší komunikaci s rodiči a také lepší komunikaci mezi pedagogy samotnými. Tomu je 
orientováno i DVPP.  
Postupně se také snažíme o větší individualizaci výuky. Učitelé se snaží efektivně využívat 
asistenty pedagoga, kteří se postupně stávají součástí výchovně vzdělávacího procesu v naší 
škole. V procesu inkluze jsme navázali na zkušenosti z předchozího projektu a dle možností 
jsme do společné výuky zapojovali děti ze speciální třídy. 
Nemáme však jen úspěchy. Rádi bychom školu v některých oblastech posunuli dále a zatím 
výše popsané změny probíhají pouze pozvolna. Kritiky v některých oblastech se škole dostalo 
i od ČŠI. Co je však pro nás důležité, je to, že ani v jednom bodě se kritika netýkaly vlastní 
pedagogické činnosti. Náprava se však zjednává v oblasti pedagogické dokumentace a v 
některých dílčích (někdy i diskutabilních záležitostech). Sami také vidíme, že škola rezervy 
má. Například v zapojení rodičů do dění, personální obsazení školy bychom rádi vylepšili 
(nedaří se získat kvalifikované a zároveň kvalitní pedagogy některých aprobací), i mezi 
pedagogy samotnými jsou velké rozdíly v kvalitě jejich práce. 
Snažíme se také, aby se rozvíjela ZUŠ. Výrazně se zlepšilo materiální vybavení, připravil se 
přechod na elektronický systém iZUŠ. Hledáme i další možnosti rozvoje – přestěhování výuky 
výtvarného oboru, možnost vzniku tanečního oboru, řeší se problematika poboček ZUŠ. Žáci 
ZUŠ jsou zároveň společně se školním pěveckým sborem zdrojem mnoha vystoupení, výstav 
a koncertů. 
Celkově se naše instituce snaží být moderní a akční školou. Zapojujeme se do mnoha aktivit 
a projektů a často jsme jejich lídry. Spolupracujeme s mnoha institucemi v oboru i mimo něj, 
v posledních letech se nám podařilo získat a efektivně využít velké množství projektových 
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peněz a rádi bychom v tomto trendu dále pokračovali. V centru našeho zájmu však stále musí 
zůstat žáci a jejich co největší všestranný rozvoj. 
 
 
 
Mgr. Luděk Svoboda 

ředitel ZŠ a ZUŠ Žlutice 

7. října 2016  

 

 

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 
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PŘÍLOHA Č. 2  -  FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŠKOLY 

 


