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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 2020/2021 

(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  

Pavel Vojtěch – vedoucí provozního úseku školy 

 

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 2020/2021 se uskutečnilo 31. 8. 2021. Školská rada 

zasedala poprvé v novém složení po volbách, které se uskutečnily on-line v týdnu od 8. 6. 2021  

do 11. 6. 2021. Hlavním bodem jednání byla volba předsedy školské rady a schválení jednacího řádu 

školské rady. Jednání se též (jako host) zúčastnila dlouholetá členka a zároveň předsedkyně školské rady 

paní Jana Schönová. Za odvedenou práci jí poděkovala nově zvolená předsedkyně paní Markéta Tieslová.  

Dalšími body 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.  

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 

především v souvislosti s COVID-19. Dále pak informovala zúčastněné se závěry šetření ČŠI, které bylo 

uzavřeno teprve 25. 8. 2021 a probíhalo v průběhu téměř celého školního roku 2020/2021. 

Přítomní byli také seznámeni s dokumentem vydaným MŠMT (SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A 

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ dále také „MANUÁL“) dne 

17. 8. 2021 a s jeho naplánovanou konkrétní realizací především z hlediska testování a dodržení 

hygienických opatření při vzdělávání žáků. Ředitelka školy také zmínila zabezpečení školy v případě dalšího 

uzavření škol (případně jednotlivých tříd) a přechodu na distanční výuku. 

Zápisy z jednání jsou uloženy se souhlasem předsedy školské rady v ředitelně školy. Níže je 

předloženo složení nově zvolené školské rady. 

 

Složení školské rady od 15. 6. 2021 

Markéta Tieslová – předsedkyně školské rady jmenována zřizovatelem 

Pavel Vojtěch – člen školské rady   jmenována zřizovatelem 

Petra Sandnerová – členka školské rady  zvolena 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 27. 8. 2020. 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. 2020 

 

Adresa a typ školy Počet tříd Počet žáků 

Žihle 178 – Základní škola plně organizovaná 9 157  

Žihle 316 – Mateřská škola 2 34 

 

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

 

Žihle, Přehořov, Odlezly, Chrášťovice, Velká Černá Hať, Nový Dvůr, Mladotice, Mladotice zastávka, 

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

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 2020/2021 ve výjimce z počtu žáků.  
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Materiálně technické zajištění školy: 

 

Školní rok 2020/2021 byl rokem naprosto nestandardním. Školy byly od 12. 10. 2020 nařízením 

vlády uzavřeny. Uzávěra škol skončila 17. 5. 2021. Žáci se v průběhu celého období učili především 

distančně. Z důvodu minimalizování kontaktů ve škole byla umožněna rotační výuka a skupinové 

konzultace, to vše ale až od jarních měsíců 2021. Hlavní tíha vzdělávání stála na distanční výuce. K této 

výuce bylo nutné obměnit PC, nakoupit přídavná zařízení jako např. grafické tablety a zabezpečit 

programová vybavení. MŠMT přispělo částkou 264 540 Kč na nákup nových notobooků do učebny ICT. 

Staré byly zapůjčovány žákům, kteří nedisponovali vybavením. Stejně tak byly žákům poskytnuty přístupy 

k Office 365, aby mohlo dojít k adekvátnímu distančnímu vzdělávání. Samozřejmě, že částka z MŠMT 

nebyla dostačující a muselo dojít k dofinancování penězi zřizovatelem.  

Při uzávěře školy byl čas na provedení renovace ponků v dílnách a v průběhu léta 2021 došlo 

k zateplení velké tělocvičny a provedení nové fasády. Tato akce byla hrazena zřizovatelem. Pro lepší 

zabezpečení školy před vniknutím cizích osob, zvláště v době uzávěry, jsme pořídili elektronické 

zabezpečovací zařízení. Opět bylo financováno z provozních peněz (tedy z peněz zřizovatele). Nákup 

nového notebooku do ředitelny školy a nákup signálních autonomních hodin (jedná se o hodiny, které 

podporují zvonění na škole), opět přispěly k posunu v elektronizaci školy. 

Mateřská škola a školní jídelna prošly také uzávěrou spojenou s karanténou díky pozitivně 

testované zaměstnankyni. Ani v této době, a především v době letního uzavření MŠ, nebyla mateřská škola 

ochuzena o investování. Vše bylo placeno z provozních peněz (tedy z peněz zřizovatele). Jednalo se o nákup 

a instalaci hracího prvku (kladina) na zahradu mateřské školy, dále pak o zabezpečení nového přívodu vody 

k venkovnímu hracímu prvku (velrybě). Kompletní výmalbou prošel pavilon A mateřské školy, byly nově 

vybaveny přípravné kuchyňky MŠ na obou pavilonech nábytkem a myčkou nádobí, také zde byla 

provedena renovace vody, elektřiny a nátěry obkladaček. Pro děti z mateřské školy byly nakoupeny nové 

jídelní stoly do školní jídelny a školní jídelna zakoupila nový nerezový přípravný stůl. 

Škola a její zařízení mají v tuto chvíli takové vybavení, kterým nedisponují školy ve velkých městech.  
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogičtí pracovníci 

První velkou změnou po letech novodobé historie školy byla změna na postu zástupce ředitele 

školy. Pan učitel odešel do starobního důchodu a místo něho začala pozici vykonávat paní učitelka 

s odborností na výuku přírodovědných předmětů. S panem zástupcem se rozloučili všichni kolegové a 

kolegyně na společném setkání a ředitelka školy mu za jeho dlouholetou práci poděkovala.  

Po odchodu pana zástupce bylo nutné zabezpečit výuku hudební výchovy na 2. stupni naší školy. 

Každý pátek k nám dojížděla paní učitelka na zkrácený úvazek. Hudební výchovu vyučovala i v době uzávěry 

škol distančně. 

Nastavení školního roku 2020/2021 bylo narušeno pracovní neschopností učitele 1. stupně, který 

onemocněl a byl v pracovní neschopnosti celý školní rok. Třídnictví ve 4. třídě a výuku většiny předmětů 

v tomto ročníku převzala vyučující dějepisu a výchovy k občanství na 2. stupni školy. Zároveň bylo nutné 

přijmout asistentku pedagoga, která nahradila 0,5 úvazku jmenované pedagogické pracovnice. 

 Zbylí pedagogičtí pracovníci tvořili ve školním roce 2020/2021 stabilní tým. Velice dobře se sžili 

s distanční výukou a poskytovali žákům ve ztížených podmínkách maximální míru podpory. Naše škola byla 

schopna ze dne na den přejít na distanční vzdělávání, byl upraven rozvrh pro žáky i učitele, a to přesně 

v souladu s informacemi, které poskytovalo MŠMT. Všichni učitelé dodrželi nastavená pravidla a rozvrhy a 

ve velice problematických podmínkách žáky vzdělávali. Díky jejich perfektně odvedené práci byli ke Dni 

učitelů oceněni soškou Amose Komenského, kterou vyrobil učitel ICT na naší 3D tiskárně. Tuto tiskárnu 

jsme získali v rámci projektu. 

Ve škole bylo zaměstnáno 12 asistentů pedagoga, kteří se spolu s pedagogy podíleli na vzdělávání 

31 žáků se SVP. Při uzávěře školy, kdy byla povolena alespoň částečně výuka na nižším stupni školy, 

zabezpečovali asistenti pedagoga dohledy nad separovanými skupinami žáků ve školní družině, aby 

nedocházelo k prolínání skupin. 

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. Tato vyučující vzdělávala i žáky se SVP on-line v rámci PSPP. 
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Zařazení 
Vyučovací předměty; specializace ve 

vzdělávání 
Úvazek Pracoviště 

Ředitelka školy + výchovná poradkyně + 

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

Zástupce ředitelky školy P + VV 1,00 ZŠ 

Učitelka  NJ  0,2727 ZŠ 

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 – pracovní neschopnost od 7. 9. 2020 1. stupeň  1,00 ZŠ 

Učitel TV, VZ, ČSP, ICT 0,954 ZŠ 

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

Učitelka + koordinátor EVVO  ČJ + AJ  1,00 ZŠ 

Učitelka M + AJ + ZAD 1,00 ZŠ 

Učitelka 
D + VO + ČSP + 1. stupeň 

(po odchodu učitele na PN)) 
1,00 ZŠ 

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

Učitelka  HV 0,2272 ZŠ 
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Učitelka + asistent pedagoga  
Speciální pedagog PSPP + asistent 

pedagoga 

0,409 

0,6388 

ZŠ 

ZŠ 

Asistent pedagoga SPgŠ 0,625 ZŠ 

Asistent pedagoga SOŠ + kurz asistenta pedagoga 1,00 ZŠ 

Asistent pedagoga SOU + kurz asistenta pedagoga 0,6388 ZŠ 

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

Asistent pedagoga SOŠ + DVPP   kurz asistenta pedagoga 0,75 ZŠ 

Asistent pedagoga PF ZČU studentka učitelství   0,3 ZŠ 

Asistent pedagoga PF ZČU studentka učitelství   0,125 ZŠ 

Asistent pedagoga SOŠ + DVPP – asistent pedagoga 0,75 ZŠ 

Asistent pedagoga  SOŠ + DVPP – asistent pedagoga 0,75 ZŠ 

Asistent pedagoga 
SŠ + DVPP – pedagog volného času, 

asistent pedagoga 
0,75 ZŠ 

Asistent pedagoga 
SOU + přihlášena na kurz asistenta 

pedagoga 
0,45 ZŠ 

Vychovatelka SŠ + DVPP – pedagog volného času 0,50 ŠD 

Vychovatelka SPgŠ 1,00 ŠD 

Vedoucí učitelka SPgŠ 1,00 MŠ 

Učitelka SPgŠ 1,00 MŠ 

Učitelka SpgŠ 1,00 MŠ 
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Učitelka SpgŠ 1,00 MŠ 

Asistent pedagoga 
SOU + chůva, přihlášena na kurz 

asistenta pedagoga 
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 
Bc. – pedagog volného času, asistent 

pedagoga 
0,30 DDM 

 

V rámci projektu ŠABLONY III byly čerpány personální šablony na školního asistenta, kariérového 

poradce a speciálního pedagoga. Veškeré personální šablony byly čerpány v zařízení ZŠ a částečně v MŠ. 

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 ve školním roce 2020/2021 vykonávali 

svoji pedagogickou činnost spíše jako podporu pro zbylé pracovníky a v době uzávěry školy, vykonávali 

dohledy nad žáky především ve školní družině.  

Provozní zaměstnanci 

Zařazení Úvazek Pracoviště 

Uklízečka 0,85 ZŠ 

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

ŠJ = pracoviště Žihle 316 (budova školní jídelny), DDM = pracoviště Žihle 65. 

Na provozní zaměstnance byla ve školním roce 2020/2021 kladena velká zátěž. Veškeré změny 

související s nařízeními vlády, které se překotně měnily a zároveň nutnost zvýšených hygienických opatření 

ve všech zařízení plus testování žáků Ag testy, přesvědčily o naprosté profesionalitě všech provozních 

zaměstnanců. Veškeré činnosti prováděli ochotně, profesionálně a s takovým pracovním nasazením, že se 

stali příkladem pro jiná školská zařízení v okolí. 

Díky perfektní práci provozních zaměstnanců a kvalitnímu delegování činností v jednotlivých 

zařízeních Masarykovy ZŠ a MŠ v Žihli, změnila ředitelka školy organizační strukturu školy a stanovila nový 

pracovní úsek (provozní úsek školy), který v organizační struktuře přímo podléhá ředitelce školy a jako 

vedoucí tohoto úseku byl stanoven údržbář školy. Za svoji práci samozřejmě pobírá příplatek za vedení. 
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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 

16 2 2 14 1 

 

Opět se zápis do 1. ročníku konal bez účasti dětí. Děti se se svojí budoucí třídou a s paní učitelkou 

třídní setkaly až po rozvolnění opatření kvůli COVID-19 v červnu 2021.  

 

Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 

 

Počet 
celkem 

Z toho přijatých na: 

gymnázia SŠ s maturitou SOU U jiné 

18 3 9 6 0 0 

 

Zásadním způsobem bylo vlivem COVID-19 ovlivněno přijímací řízení na střední školy. Žáci, kteří 

konali přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, měli v letošním školním roce sice možnost obou 

termínů přijímacích zkoušek, ale doba přípravy, kdy většinu školního roku byla distanční výuka, nebyla pro 

přípravu na přijímací zkoušky vhodná. Žákům byla sice nabídnuta a také realizovaná příprava distanční, 

později při uvolnění i skupinová ve škole (vždy po otestování Ag testy), ale realizace přípravných kurzů byla 

značně problematická. I přes tento nestandardní způsob přípravy byli všichni žáci přijati v prvním kole 

přijímacího řízení.  

 

Počet žáků  

• kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku 0 

• kteří pokračují v dalším vzdělávání  1 
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Počet žáků  

• přihlášených na víceletá gymnázia 3 

• přijatých na víceletá gymnázia 3 

 

 

Počet žáků do ZŠ 
praktické 

do jiné 
ZŠ 

zvláštní způsob 
plnění PŠD 

dodatečný 
odklad PŠD 

• kteří odešli ze ZŠ v průběhu školního 
roku 

0 1 0  0 

Důvod odchodu do jiné ZŠ byl vždy spojen s přestěhováním do jiné obce. ¨ 

 

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 dojíždějí 3 žáci, zbylí pokračují v ročnících pouze zařazeni věkem. 

Vzhledem ke špatné kovidové situaci ve Velké Británii byli v letošním školním roce přezkoušeni jen 2 žáci, 

kteří žijí ve Švýcarsku. Jedna žákyně, která se přezkoušení nezúčastňovala, postupovala v ročnících věkem a 

nezažádala o přezkoušení v 9. ročníku naší školy, nezískala tedy doložku základního vzdělání v ČR. 
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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 157 93 55 8 1 0 0 

2. pololetí 158 101 50 7 0 3 4 

Pozn.: Za první pololetí školního roku 2020/2021 neprospělo v celé škole 8 žáků. Jednalo se o žáky  

2. stupně školy. Vlivem distanční výuky selhávali žáci především v předmětech český jazyk, anglický jazyk a 

německý jazyk, dále pak v naukových předmětech – zeměpis, fyzika a chemie. Nehodnocena byla jedna 

dívka ze zeměpisu, a to vlivem nedostatku podkladů pro hodnocení. Klasifikaci si do 31. 3. 2021 doplnila a 

mohla být na konci 2. pololetí hodnocena. Všichni zákonní zástupci byli seznámeni s důvodem neprospěchu 

svých dětí a byla přijata opatření, aby k dalšímu selhávání nedocházelo 

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

přispělo omezení díky koronavirové epidemii a distanční výuce. Zákonní zástupci selhávajících žáků byli ve  

3. čtvrtletí vyrozuměni dopisem o neúspěchu svých dětí a opět byly nastaveny podmínky pro změnu 

k lepšímu prospěchu. Celkem 7 žáků však na konci 2. pololetí neprospělo a opakuje tak ročník. U pěti žáků 

se jedná o opakování ročníku na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení odborného lékaře. Dva 

žáci opakují ročník z důvodu klasifikace třemi a více nedostatečnými. 

Vysvědčení obdrželi 2 žáci vzdělávaní podle § 38, kteří se dostavili na přezkoušení. Byli přezkoušeni 

z českého jazyka a literatury a jeden ze zeměpisu a dějepisu pro 7. ročník – tematicky zaměřené na Českou 

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

Dívka, která věkem navštěvovala 9. ročník školy, již vzdělání zde ukončila. 
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Chování žáků 

Snížený stupeň z chování 
Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

• z toho 2. stupeň 0 0 

• z toho 3. stupeň 0 0 

Pozn.: Ve školním roce 2020/2021 nebyla žádnému žákovi školy snížena známka z chování. Z našeho 

pohledu se jedná především o dopad uzavření škol vlivem COVID-19, ale také o vhodně nastavená 

preventivní opatření. 

 

Docházka žáků 

 1. pololetí 2. pololetí 

Zameškané hodiny – omluvené  4 272 4 762 

Neomluvené hodiny 0 0 

Pozn.: Zameškané hodiny v 1. pololetí jsou nižší než v minulých letech vlivem uzavření školy a 

přechodu na distanční výuku. Tato hodnota by byla nižší, kdyby nedocházelo k velké absenci u jedné žákyně 

9. ročníku a u žáka 8. ročníku, kteří se téměř nezúčastňovali distanční výuky. Veškeré zameškané hodiny 

žáků byly zákonnými zástupci řádně omluveny.  

Druhé pololetí je, co se týče absence, zhruba o 500 zameškaných hodin vyšší. Na této hodnotě se 

podílí především jeden žák 8. ročníku, který do školy ze zdravotních důvodů vůbec nedocházel a také se 

nezúčastňoval distanční výuky. Průměr zameškaných hodin přepočítaný na žáka se v této třídě pohybuje na 

hodnotě 51,15 hodiny, přičemž průměr školy je 30,1 hodiny. Ve školním roce 2020/2021 se již zameškané 

hodiny distančního vzdělávání do celkové absence započítávaly. Distanční vzdělání bylo povinné. 

 

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. 
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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. V 7. ročníku muselo vlivem počtu žáků – 25 dojít i k rozdělení předmětu ICT na  

2 skupiny. 

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, ale vlivem uzavření škol a zamezení 

kontaktu s jinými lidmi, se nemohli žáci zúčastnit žádných exkurzí a návštěv středních škol. Dny otevřených 

dveří organizovaly střední školy on-line a v platformě MS TEAMS byla realizována i konzultace o volbě 

budoucí střední školy se zákonnými zástupci s ředitelkou školy, která je zároveň výchovným a v tomto 

případě především kariérovým poradcem.  
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Z našeho pohledu byl pro prevenci sociálně patologických jevů vypracován plně funkční minimální 

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

programem. Jako metodik zabývající se prevencí sociálně patologických jevů se opět osvědčila pedagogická 

pracovnice, která vystudovala učitelství českého jazyka a občanské výchovy.  

Práci metodika prevence samozřejmě velice ovlivnila doba uzavření škol a přechod na distanční 

výuku. Naplánované programy nemohly být realizovány, prožitkové aktivity byly zrušeny, přednášky se 

konaly pouze v on-line prostředí. Také vztahy v třídních kolektivech nemohly být prohlubovány a dříve 

nastavené osvojování pozitivního sociálního chování zamrzlo na bodě nula. Přes všechna výše zmíněná 

úskalí prevence fungovala i v době uzavření školy, a to především formou konzultací žáků on-line. Po 

návratu žáků do školy bylo však velice obtížné v září 2020 nastavený program na jaře 2021 realizovat. Opět 

se musela nastavovat základní pravidla komunikace, která byla při uzavření škol narušena. 

Protože bylo ve škole v září 2020 zahájeno na základě podnětu šetření ČŠI, byla prevence sociálně 

patologických jevů nedílnou součástí tohoto šetření. ČŠI provedla ve škole i tzv. depistážní činnost. Ještě 

v červnu 2021 se pracovníci ČŠI s žáky setkali. Závěry šetření byly škole sděleny až na konci školního roku  

(v srpnu 2021). Z hlediska prevence nebylo shledáno ve škole žádné pochybení. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Po zkušenostech s uzavřením škol ve školním roce 2019/2020 zapracovala ředitelka školy do plánu 

DVPP na školní rok 2020/2021 i možnost on-line vzdělávání a účast na webinářích. Ještě, než byly spuštěny 

vzdělávací semináře a pedagogičtí pracovníci je mohli začít navštěvovat, došlo k uzavření škol a byla 

zakázána fyzická účast na seminářích. Díky našim zkušenostem z předešlého školního roku, se pedagogičtí 

pracovníci aktivně hlásili na nabízené webináře, které byly často nabízeny i zdarma. 

V on-line prostředí pokračovalo vzdělávání speciální pedagogiky dvou pracovnic a koučinku jedné 

pedagogické pracovnice. Pravidelné jazykové vzdělávání se zaměřením na anglický jazyk také realizovaly 

další dvě pedagogické pracovnice on-line.  

Velkou podporu ve vzdělávání poskytla naše koordinátorka ICT, která své kolegy a kolegyně pečlivě, 

trpělivě, a především pravidelně seznamovala s novinkami v Office 365.   Vzájemné hospitace, které vždy 

byly zdrojem nových podnětných pedagogických inspirací, nemohly být realizovány klasickou formou, ale 

možnosti „připojení“ do hodiny jiného kolegy v MS TEAMS, byly velice přínosné. 

Nelze ani popsat tu ohromnou míru spolupráce mezi pedagogy, která vznikla při poznávání nově 

nabízených možností v ICT prostředí. Bylo velice přínosné sledovat posun v práci s ICT a samozřejmost 

s jakou učitelé i žáci přijali novou formu vzdělávání. 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Škola vlivem uzavření škol nařízením vlády nemohla vytvářet žádné aktivity pro veřejnost.  

Zájmové kroužky 

Škola měla naplánovanou oslavu patnáctiletého výročí založení DDM v Žihli a prezentování 

nabízených kroužků na září 2020. Ještě, než mohla být akce realizována, došlo nařízením vlády k uzavření 

všech zájmových školských zařízení. Některé kroužky jako například přípravy na přijímací zkoušky 

z matematiky a českého jazyka realizovaly svoji činnost on-line výukou formou MS TEAMS. 

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 opět 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 pokračovat v nastavené distanční výuce on-line tak, jak jsme 

se s ní seznámili již ve školním roce 2019/2020. Všichni žáci měli opět 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 2020/2021 bylo v naší škole provedeno šetření ČŠI na základě podnětu. Toto 

šetření je popsáno v odstavci f). 

 

Poslední inspekční činnost, jejíž závěry jsou v evidenci inspekčních zpráv, 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/Registr-inspekcnich-zprav?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 2020 a pololetní výkaz roku 2021 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 2020/2021 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/Registr-inspekcnich-zprav?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 2020/2021 byla škola zainteresována v těchto projektech: 

 

• WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. – projekt OBĚDY PRO DĚTI – podpořeno 6 žáků školy na obě pololetí 

školního roku 2020/2021  

 

• EU (OPVVV) + MŠMT – schválená žádost do výzvy č. 02_20_080 Šablony III,  

Název projektu dle MS2014+: Šablony III – Masarykova MŠ a ZŠ v Žihli, Registrační číslo projektu dle 

MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018379, celková výše dotace – 686 419,00 Kč – počátek fyzické 

realizace od 01. 09. 2020, ukončení fyzické realizace do 30. 06. 2022, doba trvání projektu – 22 měsíců 

 

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 13. 10. 2021      Mgr. Hana Baborová, ředitelka školy 


