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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 i dvě speciální třídy. 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.

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 .
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1.3  Součásti školy

Školní družina IZO: 115 200 053         nejvyšší povolený počet žáků 200 

Školní klub IZO: 165 101 059        nejvyšší povolený počet žáků 100 

Školní jídelna IZO: 102 652 031 kapacita  500 jídel

Odloučená pracoviště:

ZUŠ:

Velké náměstí 157, 364 52 Žlutice

Okružní 367, 36471   Bochov

Na Špičáku 292,  36453   Chyše

1.4  Základní údaje o součástech školy

Součást školy Strávníků celkem Počet strávníků – žáků školy

Školní jídelna 299 200

Školní družina 3 oddělení 79 dětí

Školní klub 80

Počet kroužků 16

Počet dětí v kroužcích 229

ZUŠ

Výtvarný obor 28

Hudební obor 127

Celkem 155

Škola organizovala tyto zájmové kroužky:
Angličtina hrou 1
Angličtina hrou 2
Plavání - začátečníci
Plavání – pokročilí 1
Plavání – pokročilí 2
Plavání – pokročilí 3
Volejbal začátečníci
Volejbal pokročilí
Fotbal 
Florbal 
Mažoretky 
Šikulky
Sportovní hry 1
Sportovní hry 2
Origami, tangrami
Aerobik
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1.5  Materiálně-technické podmínky školy

Učebny 26
Odborné pracovny učebna D/Z,  hudebna, učebna FY/Ch,  knihovna, pracovna

Vv multimediální učebna, počítačová učebna, učebny 
jazyků

Areál školních pozemků
Sportovní zařízení tělocvična, víceúčelové hřiště, atletické hřiště, plavecký 

bazén
Dílny dílny, kuchyňka, výtvarná pracovna 
ICT vybavení počítačová učebna s 25 PC pro  žáky, 

4 notebooky pro žákovskou práci,
15 x dataprojektor, 
11x multimediální tabule, 
volně přístupný internet, scannery, digitální fotoaparáty, 
další počítačové vybavení pro učitele a kancelář a budovu 
ZUŠ

Táborová základna Ratiboř
Budova ZUŠ učebny, sál, pracovna výtvarného oboru

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:  Mgr. Bc. Václav Slavík,  Mgr. Ivana Strejčková, Mgr. Jitka Brodská,
Monika Heidenreichová a Mgr. Michaela Smyslová.   Předsedou školské rady je paní Mgr.
Vendula Kuchtová.

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

79-01-B/001 Pomocná škola 2

Obory ZUŠ: 160

1Z hudební
4Z výtvarný

2.2  Vzdělávací programy 
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Škola v uplynulém školním roce plně vyučovala dle ŠVP pro základní vzdělávání „Naše 
škola“  Č.j. 5/2007 - 8, dle ŠVP Kaštánek č.j. ZSPZL/35/2009  (zpracováno podle RVP ZV 
přílohy LMP) a dle ŠVP pro ZUŠ Č.j. SVP-ZUS-14.

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 42,86 50

pedagogických 32,61 39

nepedagogických 10,25 11

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. stupeň, Hv

Třídní:

1. A   Mgr. Eva Košnářová K 1,0 1. stupeň,  Aj

1. B   Mgr. Marie Šenkýřová (do 28.2) K 1,0 1. stupeň

1. B   Mgr. Alena Kovářová (od 17.2.) K 1,0 1. stupeň

2. tř.    Mgr. Miloslava Sýkorová K 1,0 1. stupeň

3. tř.     Jitka Růžičková N 1,0 1. stupeň 

4. A    Mgr. Alena Setničková K 1,0 1. stupeň, M

4. B    Kateřina Zídková N 1,0 1. stupeň, Tv

5. tř    Mgr. Miloslav Sýkora K 1,0 1.stupeň

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

7. A   PaedDr. Pavel Růžička K 1,0 Čj, Ov, Z,

7. B     Mgr. Michaela Smyslová K (1.st.) 1,0 M, Fy

8. A    Mgr. Bc Eva Svobodová K (1.st.) 1,0  Aj, Vv

8. B     Mgr. Vendula Kuchtová K 1,0  Nj, Aj, Vv
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Na škole vyučovali: kvalifikace úvazek vyučované předměty

9.tř.     Mgr. Petra Janouškovcová K 1,0 Čj, D, Ov, Vkz

S1       Jiří Vorel N 1,0 ST

S2       Mgr. Jarmila Zemanová K 1,0 ST

Netřídní:

Mgr. Monika Volemanová K (1.st.) 1,0 1. stupeň, Př, Hv,  Dom,

Bc. Tomáš Souček N 0,41 ICT

Mgr. Václav Lísal K 1,0 Ch, Př, Fy, Čsp

Rick Driver N 0,23 konv. Aj

Tereza Bremová N 1 Aj, Nj

Jitka Kuffnerová N 0,59 ST

Vychovatelky ŠD a ŠK:

Lenka Kolihová K 1,0 ŠD

Pavla Vodenková K 1,0 ŠD

Jitka Kuffnerová K 0,41 ŠD

Miriam Minářová (od 3.3. 2014) K 0,89 ŠK

Asistenti pedagoga:

Marta Homolková K 0,65

Anna Bubníková K 0,65

ZUŠ kvalifikace úvazek předměty

Josef Richter K 0,22 kytara, nauka

Běla Boková K 0,48 flétny

Ladislava Sturm Kratochvílová N 1,0 klavír, zobc. flétny

Zdeněk Egermaier N 0,26 bicí

Zdenka Ščecinová K 1,0 klavír, flétny

Miroslav Zábranský N 1,0 klavír, kytara, zpěv

Petr Levanský K 1,0 kytara, zpěv, flétny

Jana Kvěšová K 1,0 klavír, flétny

Anna Vaňatová Mgr. K 0,43 výtvarný obor

Lucie Pavlíková N (S) 0,22 hudební nauka

3.3  Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Na škole působilo celkem 17 (70 %)  kvalifikovaných učitelů (fyzické osoby). 
Přibližně 30 %  nebylo plně či částečně kvalifikovaných (z toho je jeden studující). 
Při přepočtení na plně zaměstnané bylo 75 % učitelů kvalifikovaných.
V těchto číslech není rozlišována kvalifikovanost pro 1. či 2. stupeň.  
Kvalifikovanost v běžných třídách ZŠ: 80 % (přepočteně)
Kvalifikovanost ve speciálních třídách: 39 % (přepočteně)
Kvalifikovanost vychovatelek: 100 %
Kvalifikovanost v ZUŠ: 62 %  (přepočteně)
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3.4  Údaje o nepedagogických pracovnících

Na škole pracovali: úvazek funkce

Věra Vorlová 1,0 ekonomka /do 30.9. 2013

Gabriela Tymrová 1,0 ekonomka  /od 1. 11. 2014

Hana Vitáková 1,0 mzdová účetní

Bohumil Zeman 1,0 školník

Miroslav Outolný 1,0 pomocník

Jaroslava Charvátová 0,875 uklízečka

Stanislava Outolná 0,875 uklízečka

Soňa Weiglová 0,875 uklízečka

Helena Široká 0,63 uklízečka

Šárka Švambergová 1,0 vedoucí školní kuchyně

Jitka Králová 1,0 hlavní kuchařka /do 31.12. 2013

Marie Vlková 1,0 pomocná kuchařka /do 31.5. 2014

Jana Janoušková 1,0 pomocná kuchařka

Kateřina Ecksteinová 1,0 kuchařka  / od 21.10. 2013

Ilona Mynaříková 1,0 kuchařka  / od 5. 5. 2014

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

4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2013/2014

Zapisovaní Zapsaní na
škole

S novým
odkladem

Počet dětí,
které

nastoupily do
prvních tříd

Počet prvních
tříd

Prvně u
zápisu

39 32 7 41 2

Po odkladu 9 9 0

4.2 Výsledky přijímacího řízení

Počet vycházejících žáků na konci uplynulého školního roku:

9. třída 25

nižší ročníky 1
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Počet vycházejících žáků na konci uplynulého školního roku:

celkem 26

Přijatí žáci na střední školy

gymnázium 0

víceleté gymnázium 1

střední škola 17

učební obor 8

bez přihlášení 0

Absolventi ZUŠ

1. stupeň 5

2. stupeň 1

5  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1   Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Konkrétní výsledky viz. příloha č. 2 Přehled hodnocení žáků
Komentář:
Nemění   se   jasný   trend   v   našich   třídách.   Ve   většině   tříd   je   jen   několik   dětí,   které   jsou
ambiciozní a zároveň velmi šikovné a talentované. Na výsledcích je výrazně patrné rodinné
zázemí dětí. Přes snahu pedagogů pomáhat slabším žákům jsme občas nuceni k 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.
Škola se zapojuje do externích testování. Vyžíváme testy Scio. Výsledky žáků jsou většinou
slabší průměr. Často několik šikovných žáků dopadne výborně a většina třídy má výsledky
naopak podprůměrné. 
Výsledky vzdělávání v ZUŠ: Ze 155 žáků prospělo s vyznamenáním 122, 33 žáků prospělo.

5.2  Údaje o zameškaných hodinách

Viz příloha č.2
Komentář:
Velmi dobrou prací výchovné poradkyně, zapojení orgánů sociálně právní ochrany dětí a
zlepšenou důsledností třídních učitelů se nám dařilo držet nízkou neomluvenou absenci žáků.
Individuálně   je   vysoká   omluvená   absence   některých   dětí,   v   některých   případech   je   i
problematicky omlouvaná.
V ZUŠ nebyly žádné neomluvené hodiny.

5.3  Údaje o integrovaných žácích ZŠ:

Druh postižení : Počet žáků
Sluchové postižení 1
Zrakové postižení 0
S vadami řeči 1
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Tělesné postižení 1
S kombinací postižení 1
S vývojovými poruchami učení 29

6   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků
školy

Jeden vyučující dálkově studoval (Kateřina Zídková).
Mgr. Michaela Smyslová zahájila studium preventisty sociálně patologických jevů.
Mgr. Bc. Eva Svobodová  zahájila studium anglického jazyka jako dalšího oboru.
Zaměstnanci školy se účastnili vzdělávacích akcí zaměřených zejména na inovativní formy a
metody výuky, formy práce s dětmi se SPU, finanční gramotnost. 
Školení zaměřených na odbornou problematiku jejich profesí se účastnili i nepedagogičtí
pracovníci školy (mzdová účetní, vedoucí školního stravování, …). 
ZUŠ - dokončené absolutorium na konzervatoři v Teplicích v oboru hra na zobcovou flétnu 1
učitel.

Podrobný přehled akcí DVPP

jméno datum název místo konání

D. Slavíková, M. 
Volemanová

26.9. 2013
Každé dítě má právo vzdělávat 
se… (I. Perl)

Praha, VOK 
JABOK (Rytmus)

E. Svobodová, V. 
Kuchtová

15.10.2013
Workshop Osvědčené činnosti ve
výtvarné výchově

KVC Sokolov

J. Růžičková, P. 
Růžička, J. Zemanová, 
M. Šenkýřová, M. 
Sýkora, D. Slavíková

22.10.2013 tvůrčí psaní (J. Borecká) ZŠ Žlutice

P. Levanský
5.-
6.11.2013

Kolokvium ředitelů ZUŠ
NIDV (Harmonie 
Žlutice)

A. Setničková, M. 
Smyslová

7.11. 2013 GeoGebra pomocníkem KVC Sokolov

D. Slavíková 11.11.2013 Hospitační činnost pro ZŠ a SŠ
Pecka-centrum 
celož. vzdělávání

L. Svoboda
12.11.201
3

Organizační řád školy a jeho 
součásti

NIDV

M. Smyslová
14. 
-15.11.201
3

seminář v rámci vzdělávacího 
programu “Studium k výkonu 
specializovaných činností-
prevence sociálně patologických
jevů”

S. Ertl
21.-
24.11.13

Jak vyučovat holocaust II.

D. Slavíková, L. 2.12. 2013 exkurze ZŠ Poběžovice
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Svoboda,J. Zemanová, 
M.Volemanová 

D. Slavíková 16.1. 2014
Správní řízení ve škole a šk. 
zažízení

NIDV

P. Janouškovcová 16.1. 2014
Metody a formy práce vedoucí 
ke čtenářské gramotnosti a 
efektivnímu učení 

NIDV

M. Sýkorová, J. 
Růžičková

3.2. 2014 Jazykové hry v hodinách ČJ KCVJŠ Plzeň

G. Tymrová 28.1.2014
Aktuální problémy v účetnictví 
př.or.

NIDV KV

24 ped.pracovníků 31.1. 2014
Základní principy 1. pomoci s 
ohledem na šk.zařízení

Červený kříž

M. Volemanová 12.2. 2014
Seminář pro zástupce pilotních 
škol - IVÝP

MŠMT Praha

P. Janouškovcová, K. 
Zídková

18.3. 2014
Aktivizační metody a formy- od 
skupinové práce ke 
kooperativnímu učení

NIDV KV

V. Kuchtová 19.2. 2014 Němčina nekouše

Volemanová, 
Janouškovcová, 
Zídková

11.3. 2014
Specifické poruchy učení a 
tvorba IVP

NIDV KV

L. Svoboda 13.3.2014
Nový občanský zákoník v praxi 
škol

NIDV KV

E. Svobodová 2. pololetí Aj NIDV KV

L. Svoboda 20.3. 2014 testování Niqes Plzeň

L. Svoboda 25.3. 2014 Vzdělávání pro budoucnost KV

M. Sýkora 28.3. 2014 envir. výchova

M. Volemanová 31.3. 2014 Ivýp - školení MŠMT Praha

L. Svoboda 15.4. 2014 Karierní systém NIDV KV

V. Kuchtová 24.4. 2014
Nejlepší kamarádi jsou Beste 
Freunde

M. Volemanová 22.5. 2014 IVÝP - vedení semináře NIDV KV

7.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Činnost školy je prezentována především formou webových stránek. Všechny třídy 1.
stupně   vedly   své   vlastní   webové   stránky,   stejně   jako   některé   předměty   využívají   jako
doplňující materiály k výuce vlastní webové stránky. Na webech jsou prezentovány školní
akce, ale také odkazy na výuku a doplňkové vzdělávací aktivity. Dále se škola prezentuje
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pravidelným školním časopisem v rámci Žlutického zpravodaje. Prostřednictvím volitelného
předmětu Mediální výchova žáci vydávají i vlastní žákovský časopis. 

Důležitou součástí prezentace školy na veřejnosti jsou vystoupení žáků školy na akcích
města a různých organizacích. Velmi úspěšnou akcí byla Vánoční akademie, která zcela
naplnila kulturní dům. Úspěch sklidilo i vystoupení školních dětí na žlutické pouti. Rovněž
vystoupení   pěveckého   sboru   školy   jsou   velmi   oceňována.   Při   prezentaci   školy   výrazně
pomáhají i zástupci hudebního oboro ZUŠ, kteří se představují na mnoha dalších akcích
(koncertech), a to i v dalších obcích své působnosti. Obrovským přínosem k prezentaci školy
bylo otevření školní galerie „Na schodech“, ve které se během roku uskutečnilo několik hojně
navštívených výstav. Škola také pořádala nebo spolupořádala různé sportovní soutěže a akce.

7.1  Údaje o významných školních a mimoškolních  aktivitách

Školní projekty

Dokážu to pro 3. a 5. ročník

Den zdraví (bezpečně na kole) celá škola

Den Afriky 2. stupeň

Den Země 1. i 2. stupeň

Celé Česko čte dětem 1. stupeň

Lyžařský kurz 2. stupeň

Studijně poznávací pobyt v Anglii 2. stupeň

Další školní akce

Vánoční akademie

Vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu

Tradice - čerti

Ekologická exkurze Černošín

Akce pro volbu povolání – škola 2013

Škola 2013 – náborová akce pro žáky naší ZŠ

Dobročinné akce – sbírky (pomozte dětem,...)

Hudební pořad – koncert žáků ZUŠ pro ZŠ

Vystoupení ZUŠ na zahájení Žlutického divadelního léta

Hudební pořad vývoj rocku

Vystoupení dětí pro DPS

Velikonoční dílny – jarní akademie

Vystoupení na žlutické pouti

Vystoupení u pomníku TGM

Recitační přehlídka

Slavnostní předávání vysvědčení na radnici (1. třída)

Exkurze Praha – hudební exkurze – divadlo hudby

Exkurze Vladař

Exkurze České středohoří
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Exkurze Techmánie

Zájezdy na divadelní představení všechny ročníky min. 1x

Předmětové exkurze všechny ročníky min. 1x

Zájezd na bruslení

Školní soutěž v karaoke

Akce v rámci prevence – pro děti i rodiče – Katka, 
Memento,...

Aktivity družiny a zájmových kroužků

Třídní výlety

Výstavy ve školní galerii – Holocaust, Svět očima dětí, ...

7.2    Účast žáků školy v     soutěžích

Sportovní soutěže

Kopaná - Mc Donald's cup – okresní finále

Kopaná – Coca Cola školský pohár – 3. kolo

Školní laťka

Pohár rozhlasu 

Florbal 1. stupeň

Florbal mladší – dívky 1. místo v okrese

Florbal starší 

Vybíjená 1. stupeň

Plavecké závody - školní

Plavecké závody – okresní kolo

Florbalový přebor školy

Fotbalové turnaje školy

Školní sportovní den

Ostatní soutěže

Olympiáda v Čj – školní i okresní kolo

Olympiáda Z

Recitační soutěž – školní i okresní kolo

Pythagoriáda

Matematická olympiáda – školní kolo

Olympiáda v Nj – školní  kolo

Olympiáda v Aj – okresní kolo

Eurebus – postup jednotlivců do republikového finále

Žáci se zapojili i do několika výtvarných soutěží.
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ZUŠ uskutečnila 25 koncertů pro veřejnost, z toho 2 výchovné koncerty pro žáky I. a II.
stupně ZŠ Žlutice. 

8  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

V podmínkách Žlutic patří mezi důležité body činnosti školy 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

Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 1 2 7

Preventivní aktivity pro žáky školy

Specifické preventivní aktivity, reagující na 
individuální situaci (problém) ve třídě

Počet aktivit Počet žáků Počet hodin 
přímé práce

Blok primární prevence 0 0 0

Interaktivní seminář

Beseda 3 80 6

Komponovaný pořad 1 50 2

Pobytová akce

Situační intervence

Jiné 1 250 5

Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků

Školní klub 4 45

Školní kroužky – kroužky ŠD 10 150

Víkendové akce školy 0 0

9  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
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Na škole ve školním roce neproběhla inspekce ČŠI. 
Ve škole proběhla kontrola inspektorátu bezpečnosti práce.
Několikrát školu navštívila kontrola KHS.

10  Zapojení školy do projektů

Škola v uplynulém roce ukončila projekt  EU peníze školám. Dále pokračovalo využití
digitálních učebních materiálů pro výuku. 
Škola se nově zapojila do projektu IMAT – ověřování učebních materiálů.
Společně   se   SLŠ   jsme   zapojeni   do   projektu  Podpora   přírodovědného   a   technického
vzdělávání v Karlovarském kraji.
Zásadní pro školu v nových podmínkách byla příprava projektu Inkluze ve Žluticích, který
reaguje na změněné podmínky v českém školství a má umožnit všem skupinám dětí lépe se
zapojit do výuky a dosáhnou větší úspěšnosti. Projekt byl zajištěn zřizovatelem školy za
výrazné podpory Agentury pro sociální začleňování. Ve škole bylo díky projektu zřízeno
několik nových pozic – psycholog, speciální pedagog, logoped, asistenti pedagoga.
Tradičně se účastníme  také ekologického projektu Recyklohraní, který podporuje již tak silně
rozvinutou ekologickou výchovu na naší škole. 
Dlouhodobě jsme byli zapojení do projektu   Řešení vrstevnických vztahů, který reaguje na
potřebu hlubší komunikace a většího zapojení schopných dětí z naší školy do výchovného
procesu. 
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 zapojení do projektu Ovoce do škol (děti z 1. stupně). 

11  Základní údaje o hospodaření školy (za rok 2013)

Celkové hospodaření

Náklady celkem 19 925 828,39

Výnosy celkem 21 770 472,16

Hospodářský výsledek       1 844 643,77

Rozdělení hospodářského výsledku
RF   1 199 018,45

FO   645 625,32

Provozní rozpočet (zřizovatel)

Náklady celkem 6 623 002

Výnosy celkem 8 212 039

Příspěvek na provoz 6 447 099

Stav fondů k 31.12 2012

Rezervní 460 135,40

Investiční 661 560,26

Fond odměn 164 949,00
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Stavební úpravy a investice  – kromě běžných oprav a údržby proběhla oprava sociálního
zázemí   v   budově   školní   družiny.   Jednalo   se   o   WC   dětí   i   WC   zaměstnanců..   Bylo
proinvestováno i mnoho peněz při opravě rozvodů v plaveckém bazénu.  Pokračovali jsme i v
opravách lina a výmalbě několika tříd. Nejzásadnější však byly přípravy na výměnu oken a
zateplení školních budov.

Problémem nadále zůstává  havarijní stav střechy plaveckého bazénu a vnitřní rozvody v
bazénové hale. Bohužel se nepovedlo dotáhnout celkovou opravu učebny fyziky a chemie.
Dále bychom také rádi pokračovali v úpravách jednotlivých učeben a vybavování školy a
školských zařízení novým nábytkem a pomůckami.

12 Závěr
Uplynulý školní rok byl pro naši školu přelomový. Po sloučení základní školy se základní

školou praktickou a základní uměleckou školou jsme se ocitli v nové situaci. Byl vytvořen
nový organizační řád školy,  upraveny pozice některých nepedagogů. Čas ukázal, že toto
řešení není problémové. Naopak děti ze speciálních tříd se plnohodnotně zapojily do dětí ve
škole a ve vzájemném soužití nenastaly žádné problémy.  Postupně se   je navíc snažíme
zapojovat v rámci inkluze i do výuky některých předmětů společně se žáky běžných tříd.

Těsnější spolupráce se ZUŠ zase umožnila mnoho společných akcí a zlepšení prezentace
školy na veřejnosti. Do budoucna je v ZUŠ i potenciál pro další rozvoj.

Pedagogická činnost školy probíhala v rámci podmínek kvalitně. Škola má své klady –
širokou nabídku výukových možností – vyučujeme plavání, vysokou úroveň má výuka ICT,
nabízíme   volitelné   i   nepovinné   předměty,   ve   škole   máme   rodilého   mluvčího   pro   výuku
konverzace  v AJ, pořádáme  výjezdy do zahraničí,  spolupracujeme  s partnerskou  školou,
snažíme se o moderní výuku s kvalitním ICT vybavením a zároveň i praktickou výuku ve
školních dílnách, kuchyňce a na školním pozemku, stejně jako se snažíme o časté praktické
činnosti v přírodě, časté (v rámci ekonomických možností) exkurze a projektové pobyty a
dny. Pozitivem zůstává velmi  aktivní přístup části pedagogů. Škola se snaží zajistit i širokou
nabídku volnočasových aktivit. Napomohlo tomu i obnovení školního klubu.

V uplynulém školním roce jsme se v souvislosti se sloučením se ZŠP hodně zaměřili na
inkluzivní prvky výuky a individuální přístup k žákům. Podnikli jsme exkurzi do školy v
Poběžovicích, spolupracovali jsme s organizací Rytmus, snažili jsme se o další vzdělávání v
této oblasti. 

Samozřejmě jsme si vědomi i problémů. Část pedagogů má menší chuť přijímat změny ve
školství (zejména inkluzivní trendy), pro část je složitější přizpůsobovat se moderním formám
výuky. Občas nám také situaci komplikují výchovné problémy se   žáky (často ovlivněné
sociální situací). Dlouhodobě se nám přes snahu nedaří zapojit do dění ve škole větší část
rodičů.

K   řešení   části   neduhů   naší   školy   by  mělo   pomoci   zapojení   do   projektu   Inkluze   ve
Žluticích,   soustavná   kvalitní   pedagogická   práce   všech   pedagogů   a   kvalitní   příprava   na
vyučování.

Mgr. Luděk Svoboda
                 ředitel ZŠ a ZUŠ Žlutice
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Příloha č. 1 Prospěch a chování žáků





Fotografie z akcí školy ve školním roce 2013/2014

Předávání vysvědčení prvňákům Koncert ZUŠ

Recitační přehlídka Vernisáž výstavy 3 z 9

Školní klub Sportovní den

Mc Donald's cup Exkurze na letiště Václava Havla

Školní karaoke Školní karaoke

Příloha č.2



Fotografie z akcí školy ve školním roce 2013/2014

Vánoční akademie Vánoční akademie

Den Afriky Pobyt v Anglii

Autorské čtení Bezpečně na kole

Lyžařský výcvik Čerti

Jarní dílny Děti ve Warmensteinachu
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