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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 2019/2020 

(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; reditelna@zs-zihle.cz 

Webové stránky školy: www.zs-zihle.cz 

IZO ředitelství:  600 071 464 

IČO: 49 74 62 27 

 

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

    Ing. Marcela Juhová – zástupce ředitelky školy 

    Pavla Bohuslavová – vedoucí učitelka MŠ 

    Bc. Jitka Mikutová – vedoucí DDM 

Martina Kočíncová – 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 75 žáků 115 600 221 

Jídelna základní a mateřské školy 250 jídel 115 600 213 

Dům dětí a mládeže 
 

neuvádí se 181 064 693 

 

 

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.: MSMT-28099/2017-1. 

S účinností od 1. 11. 2017 došlo k výmazu ze školského rejstříku dobíhajícího 

oboru vzdělání 79-01-C/001 Základní škola, neboť byl tento obor od 1. 9. 2007 

nahrazen oborem vzdělání schváleným rámcovým programem 79-01-C/01 

Základní škola. 
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Školská rada:  

 

Poslední jednání školské rady ve školním roce 2019/2020 se uskutečnilo 27. 8. 2020. Hlavním 

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

žáků. Školská rada se také kladně vyjádřila k plánovaným změnám v ŠVP Základní škola v Žihli, které škola 

bude nutná realizovat v souvislosti s jarním uzavřením škol. Školská rada se také rozloučila se svým členem 

Mgr. Vlastimilem Šmídlem, který k 31. 8. 2020 ukončil pracovní poměr ve škole. Předsedkyně školské rady 

mu za jeho práci poděkovala.  

Následně se 7. a 8. 9. 2020 uskutečnily volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků školy. 

Za zástupce byla zvolena Mgr. Martina Ježková. 

Ředitelka školy, která se zúčastnila jednání, seznámila přítomné se změnami v personálním obsazení 

školy a představila novinky, které jsou pro žáky a zaměstnance školy připraveny na nový školní rok. 

Jedním z bodů jednání bylo též seznámení se s manuálem COVID – 19 a následně plánovaná 

realizace doporučení MŠMT ohledně dodržení hygienických opatření při vzdělávání žáků. Ředitelka školy 

také zmínila zabezpečení školy v případě uzavření škol a přechodu na distanční výuku. 

Zápisy z jednání jsou k dispozici u předsedkyně školské rady. Připomenutí složení školské rady viz 

níže. 

 

Složení školské rady od 8. 9. 2020 

Jana Schönová – předsedkyně školské rady  jmenována zřizovatelem 

Markéta Tieslová – členka školské rady  jmenována zřizovatelem 

Pavel Vojtěch – člen školské rady   zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků 

Josef Pírko – člen školské rady   zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků 

Ing. Marcela Juhová – členka školské rady  zvolena pedagogickými pracovníky školy 

Mgr. Martina Ježková – 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 

Mateřská škola Společně objevujeme svět 

Školní družina Ve hře hledej zálibu 

Dům dětí a mládeže Volný čas aktivně 

Pozn.: Školní vzdělávací program Základní škola v Žihli je vytvořený od 1. 9. 2007, nově 

aktualizovaný k 1. 9. 2017 a opět projednaný ve školské radě 29. 8. 2019. Ve všech dokumentech je uváděn 

název ŠVP: Základní škola v Žihli, platný od 1. 9. 2017. Žáci, kteří mají ze školského poradenského zařízení 

diagnostikované LMP, mají vypracován IVP a případně upraveny výstupy v souladu s minimálními výstupy 

RVP ZV.  

 

 

Počet žáků k 30. 9. 2019 

 

Adresa a typ školy Počet tříd Počet žáků 

Žihle 178 – Základní škola plně organizovaná 9 157  

Žihle 316 – Mateřská škola 2 35 

 

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

 

Žihle, Přehořov, Odlezly, Chrášťovice, Nový Dvůr, Mladotice, Mladotice zastávka, Nečtiny, Pláně, 

Pastuchovice, Velečín, Blatno u Jesenice, Malměřice, Potvorov, Bílov, Vysoká Libyně, Plasy, Hadačka. 

 

Spádovost obce Žihle je však daleko menší. Tvoří ji obce: Žihle, Přehořov, Odlezly, Nový Dvůr, 

Pastuchovice, Velečín. Díky školnímu autobusu a díky proplácení jízdného žákům z obcí, kam nezajíždí 

školní autobus nebyla naše škola ve školním roce 2019/2020 ve výjimce z počtu žáků.  
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Materiálně technické zajištění školy: 

 

V březnu 2020 došlu k úplnému uzavření základní školy z důvodu koronavirové epidemie. Uzavření 

škol bylo stanoveno bez předešlého varování na 11. 3. 2020. Škola díky materiálnímu vybavení, které si 

nakoupila ze ŠABLON II a díky zřizovateli, který financoval nákup licencí Office 365 mohla za 14 dní od 

uzavření přejít na distanční výuku pomocí MS Teams. Také byly žákům, kteří nedisponovali dostatečným IT 

vybavením, zapůjčeny notebooky a zařízení jako jsou sluchátka, mikrofony.  

Uzavření školy bylo využito na práce, které se běžně dělají o prázdninách. Byly vymalovány 2 třídy, 

v kterých byla položena nová podlahová krytina. Také se nově vymaloval celý dům dětí a byla 

zmodernizována cvičná kuchyňka a prostředí kanceláře. 

V květnu byl umožněn nástup žáků 1. stupně do školy, který nebyl povinný. Opět byla preferována 

distanční výuka v případě naší školy výuka on-line. Škola proto zakoupila dva nové dataprojektory, aby byl 

pro žáky, kteří jsou přítomni ve škole zabezpečen kvalitní přenos výuky. 

V průběhu prázdnin byly dovymalovány zbylé třídy, WC, chodby a vestibul. Ze zbylých finančních 

prostředků ze ŠABLON II jsme zakoupili 10 nových notebooků pro vyučující, kteří si je v případě uzavření 

škol mohou půjčit domů a zabezpečit tak on-line výuku. Stávající ICT vybavení (notebooky placené z ROP již 

nejsou dostačující). 

Školu velice finančně zatížila nově vzniklá situace v souvislosti se zabezpečením veškerých 

hygienických nařízení stanovených MZd a MŠMT. Jedná se především o nákupy bezdotykových 

dezinfekčních zařízení, dezinfekcí, jednorázových papírových ručníků, roušek, bezdotykových teploměrů. 

Náklady na splnění výše zmíněných hygienických opatření činily v srpnu 2020 cca 100 tisíc Kč. Ředitelka 

školy s tím seznámila zřizovatele na Radě obce Žihle. 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci tvořili ve školním roce 2019/2020 stabilní tým.  

Jedinou změnou, která se udála v listopadu byl odchod vyučující na mateřskou dovolenou. S touto 

změnou bylo plánováno již na začátku školního roku a bylo tomu přizpůsobeno i rozvržení předmětů 

jednotlivým vyučujícím, aby tento odchod minimálně zatížil změny v rozvrhu. Úvazek paní učitelky byl buď 

doplněn těm vyučujícím, kteří neměli úvazek 1,00, případně byla situace řešena nadúvazkovými hodinami. 

Ve škole se zvýšil počet asistentů pedagoga, a to díky diagnostice žáků se SVP a na základě 

doporučení ŠPZ. Ve dvou třídách jsme měli 2 asistenty pedagoga. Byla pouze jediná třída bez asistenta 

pedagoga. Bez jejich práce si již dnes neumíme výuku představit 

Asistenti pedagoga také zabezpečovali výuku ve škole při distančním vzdělávání, kde oni dohlíželi ve 

třídách na žáky a žáci byli vzděláváni vyučujícími on-line. 

Opět byla využita na výuku předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky se SVP, kterým je PSPP 

doporučeno ŠPZ paní učitelka, která má tuto specializaci vystudovanou a působí v naší škole též jako 

asistent pedagoga. 

V průběhu školního roku bylo maximálně využito práce školních asistentů – placených z projektu 

ŠABLONY II, kteří zabezpečovali především přesuny a dohledy nad žáky. Bylo též nutné provézt změny 

v asistentech pedagoga z důvodu narůstajícího počtu žáků se stanovenými PO. Podrobnější data jsou 

k dispozici v ředitelně školy. 

K 31. 8. 2020 ukončil pracovní poměr učitel, který pracoval jako zástupce ředitelky školy. Za jeho 

dlouholetou činnost mu bylo ředitelkou a zaměstnanci školy poděkováno. 

 

Zařazení 
Vyučovací předměty; 

specializace ve vzdělávání 
Úvazek Pracoviště 

Ředitelka školy + výchovná poradkyně + 

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

Zástupce ředitele školy HV 0,818 ZŠ 

Učitelka – odchod v listopadu na MD 1. stupeň + NJ  0,773 ZŠ 
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Učitelka M + Ch + F + VV  1,00 ZŠ 

Učitelka 1. stupeň + TV 2. stupeň  1,00 ZŠ 

Učitelka 1. stupeň + VV  1,00 ZŠ 

Učitelka 1. stupeň + AJ 1. stupeň  1,00 ZŠ 

Učitel 1. stupeň  1,00 ZŠ 

Učitel TV, VZ, ČSP 0,727 ZŠ 

Učitelka 
P + VV +  

NJ (po odchodu učitelky na MD) 
0,409 
0,681 

ZŠ 

Učitelka + metodik prevence ČJ + NJ + VO + VZ  1,00 ZŠ 

Učitelka + koordinátor EVVO  ČJ + AJ + LD 1,00 ZŠ 

Učitelka M + AJ  1,00 ZŠ 

Učitelka 
D + VO + 

ČSP (po odchodu učitelky na MD) 
0,50 
0,59 

ZŠ 

Učitelka + koordinátor ICT 1. stupeň + ICT + ČSP + ZAD 1,00 ZŠ 

Učitelka + asistent pedagoga  
Speciální pedagog PSPP + 

asistent pedagoga 

0,409 

0,6375 

ZŠ 

ZŠ 

Asistent pedagoga SPgŠ 0,6375 ZŠ 

Asistent pedagoga SOU + kurz asistenta pedagoga 0,6625 ZŠ 

Asistent pedagoga  SOŠ + DVPP – asistent pedagoga 1,00 ZŠ 

Asistent pedagoga PF ZČU Mgr. – učitelka   0,5 ZŠ 
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Asistent pedagoga PF ZČU studentka učitelství   0,3375 ZŠ 

Asistent pedagoga SOŠ + DVPP – asistent pedagoga 0,6375 ZŠ 

Asistent pedagoga (od 1. 3. 2020) Gymnázium 0,75 ZŠ 

Asistent pedagoga 
SŠ + DVPP – pedagog volného 

času, asistent pedagoga 
0,75 ZŠ 

Asistent pedagoga 
SŠ + DVPP – pedagog volného 

času, asistent pedagoga 
0,25 ZŠ 

Asistent pedagoga 
SOU + přihlášena na kurz 

asistenta pedagoga 
0,6375 ZŠ 

Vychovatelka 
SŠ + DVPP – pedagog volného 

času, asistent pedagoga 
0,50 ŠD 

Vychovatelka SPgŠ 1,00 ŠD 

Vedoucí učitelka SPgŠ 1,00 MŠ 

Učitelka SPgŠ 1,00 MŠ 

Učitelka SpgŠ 1,00 MŠ 

Učitelka SpgŠ 1,00 MŠ 

Asistent pedagoga 
SOU + chůva, přihlášena na kurz 

asistenta pedagoga 
1,00 MŠ 

Asistent pedagoga SOŠ sociální péče 1,00 MŠ 

Pedagog volného času – vedoucí DDM Bc. – Specializace v pedagogice 1,00 DDM 

Pedagog volného času 
SŠ + DVPP – pedagog volného 

času, asistent pedagoga 
0,50 DDM 

Pedagog volného času 
Mgr. – pedagog volného času, 

učitel 
0,30 DDM 
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V rámci projektu ŠABLONY II byly čerpány personální šablony na školního asistenta, sociálního 

pedagoga, kariérového poradce a speciálního pedagoga. Školní asistent byl čerpán v zařízení ZŠ a DDM 

formou pracovní smlouvy. Zbylé pozice byly čerpány formou DPP či DPČ. Zaměstnanci požadovaným 

vzděláním vyhovovali. Čerpání personálních šablon nebylo pozastaveno ani v době uzavření školy 

v průběhu koronakrize. Zaměstnanci si plnili své aktivity formou distanční práce. Nejvíce byly využívány MS 

Teams. 

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. V době uzavření školy, byly zaměstnankyně DDM nápomocny při 

dohledu nad žáky ve 2 skupinách, které byly vytvořeny na 1. stupni z žáků, kteří se přihlásili ke vzdělávání. 

Výuku prováděl vyučující on-line a dopolední dohled zabezpečovali asistenti pedagoga, odpolední 

pracovnice DDM. 

Provozní zaměstnanci 

 

Zařazení Úvazek Pracoviště 

Uklízečka 0,82 ZŠ 

Školník + údržbář + topič 1,00 ZŠ + MŠ 

Uklízečka 0,26 ZŠ 

Školnice + uklízečka 1,00 ZŠ 

Uklízečka 0,83 MŠ 

Školnice + uklízečka 0,83 MŠ 

Pomocná kuchařka 1,00 ŠJ 

Kuchařka 1,00 ŠJ 

Kuchařka 1,00 ŠJ 

Pomocná kuchařka + provozářka 0,625 + 0,375 ŠJ 

Samostatná administrativní pracovnice ŠJ 1,00 ŠJ 

Školnice + 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. 



 10 

V červenci 2020 ukončili pracovní poměr odchodem do starobního důchodu manželé, kteří ve škole 

pracovali 35 let na pozici provozních zaměstnanců. Za jejich práci jim bylo poděkováno a byly za ně přijaty 

pracovní síly, kterým byla pracovní náplň mírně poupravena. Škola vykazuje větší počet pozic školníků, 

protože se jedná o různé pracovní náplně, a především o různá pracoviště, kde svoji práci vykonávají. 

Díky reformě financování bylo možné zařadit samostatnou administrativní pracovnici do vyšší 

platové třídy. Samozřejmě byla poupravena její pracovní náplň pro tuto pozici. 
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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 7 7 18 1 

 

Poprvé v novodobé historii se zápis do 1. ročníku konal bez účasti dětí. Mimořádná opatření změnila 

chod školy radikálním způsobem.  

 

Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 

 

Počet 
celkem 

Z toho přijatých na: 

gymnázia SŠ s maturitou SOU U jiné 

19 2 10 6 0 1 

V tabulce jiné je uveden žák, který byl přijat na střední uměleckou školu do Prahy – obor řezbářství a 

technický design. 

 

Stejně tak, jak bylo ovlivněno přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ, bylo i zásadním způsobem ovlivněno 

přijímací řízení na střední školy. Žáci, kteří konali přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky měli 

možnost jen jednoho termínu přijímacích zkoušek. I přes tento problém byli všichni přijati ke střednímu 

vzdělání. 

 

Počet žáků  

• kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku 0 

• kteří pokračují v dalším vzdělávání  0 

 

 

Počet žáků  

• přihlášených na víceletá gymnázia 0 

• přijatých na víceletá gymnázia 0 
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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 

0 6 0  0 

Důvod odchodu do jiné ZŠ byl vždy spojen s přestěhováním do jiné obce. Důvodem přestupu nebyla 

tedy nespokojenost s naší školou. 

 

Počet žáků  

• vzdělávaných podle § 38 na prvním stupni 3 

• vzdělávaných podle § 38 na druhém stupni 2 

Pozn.: Vzděláváním podle § 38 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

se rozumí vzdělávání v zahraničí nebo v zahraniční škole. Třem z výše uvedených žáků zvolili zákonní 

zástupci naši školu jako kmenovou. Matka dvou zbývajících žáků má trvalý pobyt v Žihli.  

Na pravidelné přezkoušení k nám dojíždí 3 žáci, zbylí pokračují v ročnících pouze zařazeni věkem. 

Dva chlapci se během distančního vzdělávání přihlašovali i do našich vyučovacích hodin na MS TEAMS. Díky 

tomu, bylo pro ně přezkoušení a postup do dalšího ročníku jednodušší. 
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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 

Studium 
§ 38 

Opravné 
zkoušky 

1. pololetí 156 81 71 1 3 0 0 

2. pololetí 155 97 58 0 0 3 0 

Pozn.: Za první pololetí školního roku 2019/2020 neprospěl v celé škole pouze 1 žák, a to 

z německého jazyka. Nehodnoceni byli 3 žáci z důvodu vysoké absence ve výuce. Klasifikaci si do 31. 3. 2020 

doplnili a mohli být na konci 2. pololetí hodnoceni. 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že se prospěch žáků za 2. pololetí výrazně zlepšil. Opět tomu 

přispělo omezení díky koronavirové epidemii a nařízení MŠMT. 

Na konci druhého pololetí by neměl být žák hodnocen horší známkou, než tomu bylo v  

1. poletí – dle doporučení MŠMT. Většina našich žáků se v průběhu distanční výuky vzdělávala zodpovědně, 

a proto nebyl důvod k horšení klasifikace. Ti, kteří nebyli zodpovědní, byli upozorněni dopisem, že nedodržují 

nastavený způsob on-line komunikace. Záleželo pouze na zákonných zástupcích, jaké k této situaci zaujmou 

stanovisko.  

Vysvědčení obdrželi 3 žáci vzdělávaní podle § 38, kteří se dostavili na přezkoušení. Byli přezkoušeni 

z českého jazyka a literatury a jeden ze zeměpisu a dějepisu pro 6. ročník – tematicky zaměřené na Českou 

republiku. Všichni žáci prospěli. Zbylí dva žáci vzdělávaní podle § 38 byli zařazeni do dalšího ročníku věkem. 

 

Chování žáků 

Snížený stupeň z chování 
Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

• z toho 2. stupeň 0 0 

• z toho 3. stupeň 0 0 
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Pozn.: Ve školním roce 2019/2020 nebyla žádnému žákovi školy snížena známka z chování. V prvním 

pololetí je zřejmé úspěšné nastavení preventivních opatření a ve druhém opět dopad uzavření škol. 

 

Docházka žáků 

 1. pololetí 2. pololetí 

Zameškané hodiny – omluvené  6 375 2 816 

Neomluvené hodiny 0 0 

Pozn.: Zameškané hodiny v 1. pololetí odpovídají počtu hodin zameškaných i v minulých letech. 

Nejvyšší absenci měl 7. ročník – 1 271 hodin. Důvodem byla nemoc jedné žákyně, která jí neumožňovala 

pobyt v kolektivu. Veškeré zameškané hodiny žáků byly zákonnými zástupci řádně omluveny.  

Druhé pololetí je, co se týče absence, na téměř poloviční hodnotě, než tomu bylo v 1. pololetí. 

Neznamená to však, že by žáci nebyli nemocní. Žákům se do zameškaných hodin započítávala pouze 

absence do 11. 3. 2020 (den uzavření škol) – opět v souladu s nařízením MŠMT. Pokud se žák neúčastnil 

distančního vzdělávání, hodiny se mu nezapočítávaly – opět v souladu s nařízením MŠMT. Distanční 

vzdělání v loňském školním roce bylo dobrovolné. 

 

Přehled disponibilních hodin a změny v ŠVP: 

Disponibilní časová dotace je využita v souladu s RVP ZV k posílení hodin vyučovacích předmětů 

český jazyk, matematika, vlastivěda, výtvarná výchova, dějepis, fyzika, přírodopis, zeměpis, člověk a svět 

práce a výchova ke zdraví. Dále pak k realizaci vyučovacích předmětů technické praktikum, literární dílna, a 

základy administrativy. 

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. Do 6. ročníku nastoupilo 25 žáků, proto bylo povinné dělení cizího jazyka – v 

souladu se školským zákonem, ale i z hlediska prostoru dělení na vyučovací předměty člověk a svět práce a 

technické praktikum. 

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, při které žáci často vyjížděli na 

ukázkové dny středních škol. Tyto aktivity proběhly do termínu uzavření škol. 
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Na základě doporučení ČŠI (výuka předmětu technické praktikum a předmětu člověk a svět práce –

dílny) byla škola MŠMT vybrána jako pilotní škola v projektu „Pilotní ověřování v rámci pokusného 

ověřování Rozvoje technického myšlení, technické tvořivosti a praktických činností“. Projekt byl i přes 

problémy s uzavřením škol zdárně dokončen a v letošním školním roce bylo zažádáno o pokračování 

v pokusném ověřování. 
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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 je stanovena pedagogická 

pracovnice, která vystudovala učitelství českého jazyka a občanské výchovy. Svojí práce se zhostila velice 

zodpovědně. 

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

kompetentní vzdělávat v dané problematice.  

Preventivními akcemi se škola snaží předcházet rizikovému chování žáků, organizuje pro ně 

množství sportovních i prožitkových aktivit, přednášek či projektů, jimiž jsou ovlivňovány vztahy v třídních 

kolektivech, osvojováno pozitivní sociální chování a zásady zdravého životního stylu.“ 

Prevence fungovala i v době uzavření školy, a to především formou konzultací žáků on-line. Osobní 

kontakt nebyl dovolen. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Zahájení školního roku 2019/2020 ohledně DVPP bylo plně v souladu s plánem DVPP. Pedagogičtí 

pracovníci navštěvovali kurzy pořádané především KCVJŠ v Plzni a v NPI v Plzni. Opět se účastnili jazykových 

kurzů, kurzů pořádaných pod záštitou MAP II ORP Kralovice a v rámci vzájemných hospitací.  

Zásadní změna v DVPP nastala při uzavření škol. Zavádění distanční výuky s sebou přineslo úplně 

novou formu v DVPP, a to formu vzdělávání přes webináře. Zpočátku se jednalo o vzdělávání ve využití 

Office 365, později se již pedagogové hlásili i na jiné tematicky zaměřené webináře. 

Jako velice přínosná se začala jevit metoda SDÍLENÍ, která by mohla v budoucnu velice pomoci 

v rozvoji každého pedagogického pracovníka. 

Plán DVPP tedy nebyl naplněn tak, jak byl naplánován a poprvé také nebude v této výroční zprávě 

výčet navštívených kurzů, ale situace si vyžádala nový způsob řešení, kterého se pedagogové velice aktivně 

zhostili.  
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Škola se účastnila až do března 2020 akcí tak, jak bylo naplánováno. Žáci zpívali u rozsvícení 

vánočního stromu, konal se Mikuláš pro nižší ročníky a mateřskou školu, jezdilo se do divadel – do Plzně i 

do Prahy, žáci se účastnili sportovních a vědomostních soutěží podle naplánovaného rozpisu, do školy 

chodili pořadatelé různých vzdělávacích akcí a také probíhala soutěž SUT. 

Po uzavření školy se veškerá aktivita na veřejnosti díky nařízení vlády zrušila a nekonalo se vůbec 

nic. Žáci 9. třídy dostávali vysvědčení bez účasti zákonných zástupců pouze ve třídě, nekonalo se závěrečné 

klání v SUTu a nejelo se na žádný školní výlet. Školní fotografování se uskutečnilo pouze pro vycházející 

žáky, a to za velice přísných hygienických opatření. Ostatní ročníky se fotily až na začátku školního roku 

2020/2021. V předkládané výroční zprávě za školní rok 2019/2020 se tedy neobjevují žádné konkrétní akce, 

protože jejich konání nemělo pro školní rok z pohledu fungování školy žádný význam. 

Po ukončení distančního vzdělávání byl zadán zákonným zástupcům dotazník, jehož vyhodnocení je 

přílohou této výroční zprávy, kde je patrná spokojenost rodičů se vzděláváním jejich dětí.  

 

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. 

Opět i zde platí zastavení činnosti v březnu 2020. Některé kroužky pokračovaly jako on-line výuka 

formou MS Teams. Jednalo se především o přípravu na přijímací zkoušky. 
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Spolupráce se zřizovatelem – Obec Žihle 

 

Stalo se již tradicí v předkládaných výročních zprávách, že děkujeme zřizovateli nejen za finanční 

podporu, ale i za velice vstřícný, ochotný a lidský přístup, kterého se nám od zřizovatele dostává. Pan 

starosta František Procházka je pro školu velkou jistotou a oporou. O tom jsme se přesvědčili i letos při 

krizové situaci v souvislosti s uzavřením škol. Díky zřizovateli, který nám zafinancoval licence na Office 365, 

jejichž součástí je i MS Teams, jsme mohli rozjet už na konci března distanční výuku on-line, jako téměř 

jediná škola v ORP Kralovice. Všichni žáci měli poskytnuty zdarma licence a v případě, že neměli IT zařízení, 

bylo jim školou zapůjčeno. Opět by to nebylo možné, kdyby škola díky zřizovateli těmito přístroji 

nedisponovala.  

Důležité je, že škola v Žihli stále žije a je schopna i v době krize zabezpečit žákům takové vzdělávání, 

za které se nemusí stydět.  

Žijeme, jsme a snad i naplňujeme 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 2019/2020 nebyla v naší škole provedena inspekční činnost.  

Poslední inspekční činnost byla provedena ve školním roce 2018/2019. Celá zpráva z této činnosti je 

k dispozici na stánkách ČŠI na této adrese https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=5819. 

 

 

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 2019 a pololetní výkaz roku 2020 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 2019/2020 zapojila do tohoto programu: 

 

• Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území ORP Kralovice (MAP II.) – více na adrese 

https://www.kralovice.mapplzensko.cz/ 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=5819
http://www.kralovice.mapplzensko.cz/
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m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 2019/2020 byla škola zainteresována v těchto projektech: 

 

• MŠMT – projekt PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH v roce 2020 (VI. etapa) – 

podpořeno 29 žáků školy – celková výše dotace – 31 239 Kč  

 
 

• WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. – projekt OBĚDY PRO DĚTI – podpořeno 10 žáků školy na obě 

pololetí školního roku 2019/2020  

 

 

• EU (OPVVV) + MŠMT – schválená žádost do výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní  

ose 3 – název projektu Šablony II – Masarykova ZŠ a MŠ v Žihli – celková výše dotace – 1 861 851, 00 Kč – 

počátek realizace od 1. 9. 2018, ukončení realizace 31. 8. 2020 
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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 

MAS Světovina 

SŠ Kralovice 

Gymnázium a SOŠ Plasy 

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje 

ÚP Plzeň 

Památkový ústav Plzeň – Klášter Plasy 

Farní úřad Kralovice 

Základní školy v okolí 

Místní organizace (firmy a dobrovolná sdružení) 

 

 

V Žihli 12. 10. 2020       Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 


