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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. 
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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   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, 364 71 Bochov  
Na Špičáku 292, 364 53 Chyše  
 

1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUČÁSTECH ŠKOLY 

Součást školy Strávníků celkem Počet strávníků – žáků školy 

Školní jídelna 310 216 

Školní družina 3 oddě lění  79 dě tí  

Školní klub 65 

Počet kroužků 15 

Počet dětí v kroužcích 205 

mailto:posta@zszlutice.cz
http://www.zszlutice.cz/
http://www.zlutice.cz/
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ZUŠ 

Výtvarný obor 22 

Hudební obor 138 

Celkem 160 

 

Škola organizovala tyto zájmové kroužky: 

Angličtina hrou 1 
Angličtina hrou 2 
Plavání - začátečníci 
Plavání – pokročilí 1 
Plavání – pokročilí 2 
Plavání – pokročilí 3 
Volejbal začátečníci 
Fotbal  
Florbal   
Šikulky 
Sportovní hry 1 
Sportovní hry 2 
Origami, tangrami 
Atlětiká 
Př í přává ná př ijí mác ky 

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 25 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 uc ěbny, šá l, přácovná vy tvářně ho obořu 



1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Střá nká 4                                                                                                            Výroční zpráva o činnosti ZŠ a ZUŠ Žlutice 

 

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 (od 15. 
10. 2014 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 
79-01-B/001  Pomocná škola       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“ 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. 
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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  48,677 58 

     pedagogických 36,427 45 

     nepedagogických 12,250 13 

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 Mgr. Miloslava Sýkorová K 1,0 1. štupěn   

1. B Mgr. Miloslav Sýkora K  1,0 1. štupěn  

2. A Mgr. Eva Košnářová K 1,0 1. štupěn  

2. B Mgr. Alena Kovářová K 1,0 1. štupěn  

3. tř. Mgr. Lada Hubená K 0,8 1. štupěn  

4. tř. Mgr. Michaela Smyslová K 1,0 1. štupěn , Fy 

5. A Mgr. Alena Setničková K 1,0 1. štupěn , M 

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

6. tř. Mgr. Petr Burian K 1,0 TV, Ch, Př  

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

8. A Mgr. Hana Riesová K 1,0 Tv, Z 

8. B PaedDr. Pavel Růžička K 1,0 C j, Ov, Z 

9. A Mgr. Bc Eva Svobodová K (1. št. Aj) 1,0 Aj, Vv 

9. B Mgr. Vendula Kuchtová  K  1,0 Nj, Aj, Vv 
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S1 Jiří Vorel N 1,0 ST 

S2 Jitka Kuffnerová N 1,0 ST 

Netřídní:    

Mgr. Monika Volemanová K 1,0 Hv. C SP, Př  

Mgr. Jarmila Zemanová K 0,36 1. štupěn , špěc. pěd.  

Bc. Tomáš Souček N 0,45 ICT 

Mgr. Václav Lísal K 0,77 Ch, Př , Fy, C šp 

Rick Driver K 0,36 konvěřzácě Aj 

Tereza Bremová N 0,63 Aj, Nj 

Mgr. Vladimíra Káčeriková K 0,63 M 

Vychovatelky ŠD a ŠK:    

Lenka Kolihová K 1,0 S D 

Pavla Vodenková K 0,95 S D 

Marta Homolková N 0,41 S D 

Miriam Minářová  K 0,89 S K 

Asistenti pedagoga:    

Marta Homolková K 0,65  

Anna Bubníková K 0,65  

ZUŠ    

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

Jan Čížek K 0,40 klávíř, huděbní náuká 

Josef Richter K 0,22 kytara, housle 

Běla Boková K 0,74 flétny, zobcové flétny 

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

Zdeněk Egermaier N 0,30 bicí 

Miloš Bok K 0,17 klavír 

Miroslav Zábranský N 0,96 klávíř, kytářá, zpěv, 
akordeon 

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

klavír, klarinet, saxofon 

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

Anná Ván átová  Mgř. K 0,43 výtvářný oboř 
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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. 2014 na škole působilo celkem 20 (84 %) kvalifikovaných učitelů (fyzické osoby).  
Přibližně 16 % nebylo kvalifikovaných.  
Při přepočtení na plně zaměstnané bylo 88 % učitelů kvalifikovaných. 
V těchto číslech není rozlišována kvalifikovanost pro 1. či 2. stupeň.  
Kvalifikovanost v běžných třídách ZŠ: 90 % (přepočteně) 
Kvalifikovanost ve speciálních třídách: 8 % (přepočteně) 
Kvalifikovanost vychovatelek: 67 % 
Kvalifikovanost v ZUŠ: 70 % (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 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 pomocná  kuchář ká 

Kateřina Ecksteinová 1,0 kuchář ká  

Ilona Mynaříková 1,0 hlávní  kuchář ká  

Marie Šimkaninová 1,0 pomocná  ší lá 

 

3.5 PRACOVNÍCI V RÁMCI PROJEKTU OPVK – INKLUZE VE ŽLUTICÍCH 

PhDr. Irena Vykoupilová školní psycholog 

Mgr. Jarmila Zemanová špěciá lní  pědágog 
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   Mgr. Ilona Hulínová logopěd 

Tereza Bremová logopědicky  ášištěnt 

Bc. Lenka Pospíchalová ášištěnt pědágogá 

Lenka Štětková ášištěnt pědágogá 

Kristýna Moulisová ášištěnt pědágogá 
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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 

41 38 6 44 2 

Po 
odkladu 

7 7 0   

 

4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

Počet vycházejících žáků na konci uplynulého školního roku: 

9. třída 40 

nižší ročníky 2 

speciální třídy 3 

celkem 45 

 

Přijatí žáci na střední školy 

gymnázium 2 

víceleté gymnázium - 

střední škola 20 

učební obor 25 

bez přihlášení 0 

 

Absolventi ZUŠ 

1. stupeň 5 

2. stupeň 1 
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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: 
V daném školním roce nedošlo k zásadním změnám v trendech z posledních let. Stále jsou 
ve třídách velké rozdíly mezi žáky. Je méně těch ambiciózních a zároveň šikovných a převažují 
žáci průměrní a slabší. Na výsledcích je výrazně patrné rodinné zázemí dětí. Přes snahu 
pedagogů pomáhat 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. 
Škola se zapojila do externích testování. Využili jsme Scio testy Stonožka, které nám potvrdily 
velké rozdíly mezi schopnostmi žáků.  
Výsledky vzdělávání v ZUŠ: Ze 160 žáků prospělo s vyznamenáním 128, 33 žáků prospělo. 
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. Přes snahu třídních učitelů i výchovné poradkyně 
jsou děti, u kterých je nutné využít veškeré možnosti k tomu, aby se docházka do školy 
zlepšila. Přesto je počet neomluvených hodin poměrně vysoký. 
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 2 

Tělesné postižení 1 

S kombinací postižení 1 

S vývojovými poruchami učení nebo chování 44 

S LMP 14 
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6 Údaje o DVPP a ostatních pracovníků školy 

Mgr. Michaela Smyslová dokončila studium preventisty sociálně patologických jevů. 
Mgr. Hana Riesová dokončila svoje studium.  
Zaměstnanci školy se účastnili vzdělávacích akcí zaměřených zejména na inovativní formy a 
metody výuky, formy práce s dětmi se SPU, finanční gramotnost.  
Velké množství vzdělávacích akcí proběhlo v rámci projektu Inkluze ve Žluticích 
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 

Sláví ková , Volěmánová , Kuchtová , 
Smyšlová , Jánouš kovcová , Kuffněřová , 
Břěmová , Eřtl, Homolková , Huběná , 
Sětnic ková , Zěmánová  

22.9. 2014 Efěktivní  uc ění  z á ká šě SVP 

(DVPP v řá mci přojěktu Inkluzě vě Z luticí ch) 

L. Svobodá 20.10. 2014 Konfěřěncě Kářlovářšky  křáj bězpěc ně  on-
lině 

Sláví ková , Svobodá, Svobodová , 
Smyšlová , Zěmánová , Volěmánová , 
Kuchtová , Ková ř ová , Koš ná ř ová , Huběná , 
Eřtl, Sětnic ková , Buřián, Riěšová , 
Kuffněřová ,Vořěl, Břěmová , Homolková   

27.10.2014 Aktivizác ní  mětody á fořmy od škupinově  
přá cě kě koopěřátivní mu uc ění  

(DVPP v řá mci přojěktu Inkluzě vě Z luticí ch) 

M. Smyšlová  3.11. 2014 Konfěřěncě Kářlovářšky  křáj bězpěc ně  on-
lině 

L. Svobodá 5.11. 2014 Přojěkt-Kántoř iděá l-šětká ní  ř ěditělu  

D. Sláví ková  6.11. 2014 Kválifikác ní  študium přo ř ěditělě š kol 

M. Volěmánová  11.11.2014 Přěvěncě vě š kolě-Ják přácovát š dě tmi š 
vy chovny mi přoblě my 

L. Svobodá 13.11.2014 Přincipy špořtoviš ť v kontěxtu nově ho obc án. 
zá koní ku 

M. Volěmánová  13.11.2014 Lěktořká Ivy p – NIDV Kářlovy Vářy 

D. Sláví ková  13.11.2014 Kválifikác ní  študium přo ř ěditělě š kol 

Sláví ková , Jánouš kovcová , Smyšlová  
Volěmánová , Kuchtová , Ková ř ová  

14. - 16.11. 

2014 

Kuřz 1. pomoci – Zá chřánny  křuh 

D. Sláví ková  20.11.2014 Kválifikác ní  študium přo ř ěditělě š kol 

M. Volěmánová  26.11.2014 Křájšká  konfěřěncě - kyběřš ikáná 
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V. Kuchtová , E. Svobodová  21.11.2014 Nětřádic ní  vy tvářně  těchniky 

S. Eřtl 1.12. 2014 ISET- Modul š kolní ho těštová ní  

L. Svobodá 4.12. 2014 Kántoř iděá l 

M. Volěmánová  28.1. 2015 Pilotní  ově ř ová ní  ořgánizácě př ijí mácí ho 
ř í zění  do obořu  vzdě lá vá ní  š mát. zkouš kou 

Souc ěk, Sláví ková , Ru z ic ká, Sy kořá, 
Sy kořová , Ková ř ová , Volěmánová , 
Kuchtová , Zěmánová , Sy kořová , 
Jánouš kovcová , Kuffněřová , Sětnic ková  

29.1. 2015 Kántoř iděá l- káncělá ř škě  áplikácě 

Sláví ková , Svobodová , Smyšlová , 
Zěmánová , Volěmánová , Jánouš kovcová , 
Ková ř ová , Sy kořá Kuffněřová , Břěmová , 
Homolková , Sy kořová  Pošpí chálová , 
Moulišová , Riěšová , Ru z ic ká,  

30.1. 2015 Inkluzivní  vzdě lá vá ní  v přáxi 

S. Eřtl 6.2. 2015 Kántoř iděá l 

T. Souc ěk 25.2. 2015 Gěomětřickě  modělová ní  pomocí  přogřámu 
Skětch Up 1 

Jánouš kovcová , Volěmánová , Zěmánová  14.4. 2015 Hodnocění  přu bě hu á vzdě lá vá ní  nějěn z á ku  
šě SVP 

Sláví ková , Svobodová , Riěšová , 
Ková ř ová , Sy kořá, Sy kořová , Zěmánová , 
Břěmová , Homolková  

25.4. 2015 Tvořbá á vyuz ití  IVP 

Smyšlová , Sláví ková , Zěmánová , 
Volěmánová , Homolková , Kuchtová , 
Jánouš kovcová , Sy kořová  

8.5. 2015 Hodnocění  á šěběhodnocění  z á ká 

Smyšlová , Sláví ková , Zěmánová , 
Volěmánová , Homolková , Kuchtová , 
Jánouš kovcová , Sy kořová  

9.5. 2015 Altěřnátivní  á šupořtivní  zpu šoby vyuc ová ní  

Volěmánová , Sláví ková , Ru z ic ká, 
Svobodová , Svobodá, Břěmová , 
Homolková , Kuchtová  

23.5.2015 Kuřz ěfěktivní  vyuc ovácí  těchniky 

T. Souc ěk 3.6. 2015 Gěomětřickě  modělová ní  pomocí  přogřámu 
Skětch Up 2 
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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 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 byl Slavnostní večer žáků 9. tříd, který zcela 
naplnil kulturní dům. Úspěch sklidilo i vystoupení školních dětí na žlutické pouti. Rovněž 
vystoupení pěveckého sboru školy jsou velmi oceňována. Při prezentaci školy výrazně 
pomáhají žáci hudebního oboru ZUŠ, kteří se představují na mnoha dalších akcích 
(koncertech), a to i v okolních obcích. Stejně přínosné jsou i aktivity výtvarného oboru ZUŠ. 
Výstavy a soutěže patří k častým činnostem dětí. Některé z expozic se uskutečnily v rámci 
školní galerie „Na schodech“, kde vzhledem k rekonstrukci školy bylo dění mírně skromnější 
než v roce předchozím. Škola také pořádala nebo spolupořádala různé sportovní soutěže a 
akce a také úspěšnost dětí ve sportu byla během uplynulého školního roku poměrně velká. 

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  

Lyžařský kurz 2. štupěn  

Projektový týden v SRN – Zdravý životní styl 4. řoc ní k 

Studijně poznávací výjezd do SRN 2. štupěn  

Další školní akce  

Slavnostní večer žáků 9. tříd  

Vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu  

Tradice - čerti  

Ekologická exkurze Černošín  

Akce pro volbu povolání – škola 2014  

Dobročinné akce – sbírky (pomozte dětem, …)  

Vystoupení ZUŠ na zahájení Žlutického divadelního léta  

Hudební pořad vývoj rocku  
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Vystoupení dětí pro DPS  

Expozice Památníku Terezín ve školní galerii  

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  

Návštěva partnerské školy z Warmensteinachu  

7.2 ÚČAST ŽÁKŮ ŠKOLY V SOUTĚŽÍCH 

Sportovní soutěže 

Kopaná - Mc Donald's cup – okresní finále 

Kopaná – Coca Cola školský pohár – 1. místo v kraji, postup do regionální skupiny 

Školní laťka 

Pohár rozhlasu – postup do krajského finále (hoši starší) 

Florbal 1. stupeň – 4. místo v krajském finále 

Florbal starší – dívky 4. místo v krajském finále 

Florbal starší – okresní finále 

Vybíjená 1. stupeň 

Plavecké závody - školní 

 

Ostatní soutěže 

Eurorebus – republikové finále 

Olympiáda v Čj – školní i okresní kolo 

Recitační soutěž – školní i okresní kolo 

Olympiáda v Aj – okresní kolo 

Olympiáda v NJ – okresní kolo 

Pythagoriáda 

Matematická olympiáda – školní kolo 
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Aktivity ZUŠ: rok 2014/2015 žáci ZUŠ začali prvním vystoupením už 15. 9. 2014 při 
slavnostním otevření auly v budově ZŠ Žlutice. Další vystoupení proběhlo 20. 9. 2014 na 
Jarmarku v Bochově, kde má ZUŠ Žlutice jednu ze svých dvou poboček (pobočka v Chýši). 
Následovalo mnoho dalších koncertů a vystoupení, ať už to byly koncerty pro seniory ve 
Žluticích, Bochově i Lubenci, vánoční koncerty, rozsvěcení vánočních stromů ve Žluticích, 
Bochově a Chýši, koncert k Tří královské sbírce na MÚ v Bochově, jarní koncert v kostele 
v Lubenci, vystoupení na vernisážích v městské galerii ve Žluticích, vystoupení žáků na plese 
9. tříd ZŠ, koncert na zámku v Chýši, vystoupení na Festivalu základních uměleckých škol 
karlovarského kraje, výchovný koncert pro MŠ Žlutice, vystoupení na Žlutické pouti.  
Žáci reprezentovali školu i na Soutěži mladých hudebníků v Libyňském kostele, kde v porotě 
zasedal skvělý hudebník a multiinstrumentalista Jiří Stivín. I výtvarný obor uspořádal několik 
výstav prací žáků z tohoto oboru.  
Celkem se ZUŠ Žlutice podílela na 28 vystoupení pro veřejnost.  
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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 
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9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

Na škole ve školním roce neproběhla inspekce ČŠI.  
Několikrát školu navštívila kontrola KHS. 
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10 Zapojení školy do projektů 

Zásadním přínosem pro školu a organizaci celého školního roku bylo zapojení do projektu 
Inkluze ve Žluticích (financováno z OPVK). Celková hodnota financí projektu je 3 100 00 Kč. 
Projekt byl zajištěn ve spolupráci se zřizovatelem školy za podpory Agentury pro sociální 
začleňování. Ve škole bylo díky projektu zřízeno několik nových pozic – psycholog, speciální 
pedagog, logoped, asistenti pedagoga.  
Dalším aktivitou školy byla účast v projektu v rámci 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. 
V rámci výzvy č. 56 škola připravila projekt ZŠ a ZUŠ Žlutice – jazykový rozvoj, který by měl 
být realizován ve školním roce 2015/2016. Celková hodnota projektu je 744 277 Kč. 
Pokračoval spolupráce v rámci projektu IMAT – ověřování učebních materiálů. 
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 zapojení do projektů Ovoce do škol (děti z 1. stupně) a Školní mléko.  
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11 Základní údaje o hospodaření školy (za rok 2014) 

Celkové hospodaření 

Náklady celkem 23 238 835,74 

Výnosy celkem 22 575 335,65 

Hospodářský výsledek - 663 518,09 

Rozdělení hospodářského výsledku RF  

FO  

Provozní rozpočet (zřizovatel) 

Náklady celkem 7 625 338, 74 

Výnosy celkem 6 961 820, 65 

Příspěvek na provoz 4 899 000 

Stav fondů k 31.12 2014 

Rezervní  1 649 858, 85 

Investiční 619 683, 30 

Fond odměn 796 594, 32 

 
11.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INVESTICE  
Zásadní akcí bylo zateplení hlavní budovy školy a budovy školní družiny celou tuto investici 
financoval zřizovatel školy a náklady na ni 14 800 000 Kč. Tato významná rekonstrukce 
přinesla s sebou i významnou úsporu spotřeby tepla (předpokládáme, že by trvale mohla 
dosáhnout až 1/3 celkových nákladů na vytápění). Tato akce znamenala také další dílčí 
stavební úpravy v rámci budovy (nátěr střechy, nezbytné malování, apod.) i celého areálu 
(oprava schodiště). 
Další velkou investiční akcí byla nezbytná oprava rozvodu bazénové vody v plavecké učebně, 
která byla vynucena havarijním stavem. Poslední větší investicí bylo zcela celkové předělání 
učebny Fy a Ch, která po desítkách let využívání byla zmodernizována. 
 Vzhledem k pokračujícímu zateplení – od září 2015 probíhá zateplení budovy dílen - zůstává 
největším investičním problémem havarijní stav střechy plaveckého bazénu a vnitřní rozvody 
v bazénové hale. Dále bychom také rádi pokračovali v úpravách jednotlivých učeben 
(malování, lino, dveře) a vybavování školy a školských zařízení novým nábytkem a 
pomůckami. Počítáme také s tím, že v budoucích letech bude docházet k častějším problémů 
s rozvody vody a odpadů v hlavní budově ZŠ. Rovněž bychom rádi využili vhodných projektů 
k úpravám areálu školy. 
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12 Závěr 

Školní rok 2014/2015 byl dalším z velmi zásadních pro naši školu. Po organizačních změnách 
v uplynulých letech došlo hlavně na změny vizuální. Zásluhou zřizovatele školy se povedlo 
realizovat dlouho očekávanou a potřebnou akci – zateplení školy a výměnu oken. Zateplení 
budov přineslo zcela jinou vizáž a zároveň také dlouho očekávané zvýšení komfortu pro 
zaměstnance i žáky školy. Do školy už nefouká a ani nezatéká a jsme za to opravdu rádi. Také 
je dobře, že celá akce, která probíhala za plného provozu školy (od konce září do konce 
kalendářního roku 2014, ale dodělávky i později) proběhla bez jakékoli újmy na zdraví. 
Samozřejmě znamenala pro běžný chod školy velké organizační komplikace a částečně i 
narušovala výuku, ale vše se úspěšně zvládlo. 
Druhou zásadní událostí školního roku bylo zapojení se do velkého projektu Inkluze ve 
Žluticích. Ve spolupráci se zřizovatelem se podařilo zajistit prostředky na zřízení několika 
nových pozic (psycholog, speciální pedagog, logoped, asistenti pedagoga), odborná školení 
pedagogů a spolupráci s dalšími školskými organizacemi. Projekt byl jednoznačně přínosný, 
zejména spolupráce s psycholožkou (paní PhDr. Vykoupilovou) a logopedické aktivity výrazně 
potřebným žákům pomohly. Práce s asistenty pedagoga ve třídách naopak nebyla úplně 
jednoduchá, zejména proto, že dříve naše škola jejich činnost nevyužívala. Vše si časem 
„sedlo“ a učitelé se s asistenty naučili spolupracovat. Díky projektu jsme se posunuli dále 
také v „inkluzívních“ aktivitách a patříme určitě i v rámci republiky ke školám, které se 
skutečnou inkluzí mají největší zkušenosti. Zda je však vhodné vždy jít tímto směrem, je 
otázka. V rámci individualizace výuky patří za zmínku i výuka po aplikaci SKYPE, která 
částečně probíhala u jednoho žáka školy. 
I prostřednictvím školení z projektu se vedení školy pokouší o změnu 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. Ne všichni pedagogičtí pracovníci jsou těmto 
trendům nakloněni, a je velmi důležitou rolí vedení školy, aby přesto byl posun k „moderní“ 
škole patrný. Ve škole je ale také celá řada pedagogů, kteří jsou „tahouny“ těchto změn. 
K profilu naší školy už dlouhodobě patří výuka plavání, výborná úroveň vybavení ICT a výuka 
již od 3. ročníku, nabídky volitelných i nepovinných předmětů, využití rodilého mluvčího pro 
konverzační výuku v Aj, výuka Aj již od 1. třídy, pořádání zahraničních aktivit školy, včetně 
spolupráce se školou ve Warmensteinachu.  Udržujeme (přes ekonomickou náročnost) 
tradici lyžařských výcvikových kurzu, které jsme v uplynulém roce rozšířili i o nabídku výcviku 
na snowboardu. Stále zajišťujeme velkou nabídku volnočasových aktivit pro žáky, včetně 
aktivit ZUŠ. Poměrně slušná je také úspěšnost našich dětí v nejrůznějších soutěžích (skvělý 
byl zejména úspěch našich fotbalistů v Coca-Cola školském poháru nebo úspěchy v soutěži 
Eurorebus). Škola je také vidět v rámci Žlutic při nejrůznějších akcích (pouť, rozsvěcení 
vánočního stromu, tvořivé dílny v galerii města, kulturní vystoupení pěveckého sboru školy – 
Žlutické hlásky, koncerty, výstavy, atd.). 
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Jsou však i věci, které se nedaří. Ne všichni kolegové směřují stejným směrem jako vedení 
školy, ne všichni dávají své práci všechno, ne každý je schopen adekvátně komunikovat 
s ostatními, ne každý pedagog má nadání dokonale zvládnou práci s dětmi. S tím souvisí i 
organizační změny, ke kterým jsme byli nuceni přistoupit před začátkem školního roku a 
bohužel i v jeho průběhu. Jedná se především o odchody pedagogických pracovníků, kteří do 
naší školy nastoupili od září jako kvalifikovaní, ale bohužel se ukázalo, že pro naši školu 
nebudou přínosem. Tyto odchody způsobily velké organizační komplikace, ale podařilo se je 
zvládnout. Trápí nás také stále častější výchovné problémy některých žáků. Projevují se 
problematicky omlouvanou absencí, naprostou apatií ke škole, hrubým chováním, sklony 
k násilí, apod. Často v těchto případech nepomáhá ani komunikace s rodiči, kteří si většinou 
nevědí s dětmi rady. Toto generuje i poměrně velký problém do budoucna. Dalším jevem, 
který poznamenal uplynulý školní rok, byl příchod několika dětí zahraničního původu 
(Mongolové), se kterými bylo složité komunikovat, problém byl i s jejich návyky a odlišným 
přístupem ke školnímu vzdělávání. Většinou se je ale postupně podařilo zcela zapojit. 
Školní družina a školní klub provozované při škole byly téměř naplněny. Stále se také snažíme 
o zlepšování vybavení jejich prostor a zejména u klubu o širší nabídku činností. 
V uplynulém roce došlo i ke zkvalitnění vybavení školní kuchyně. I zde se přizpůsobujeme 
aktuálním trendům. V rámci možností se kuchyně snaží vařit zdravou stravu. Abychom 
správným stravovacím návykům vyšli co nejvíce vstříc, zavedli jsme i každodenní nabídku 
svačinek (i jako náhradu za postupně likvidované stravovací automaty). K rozšíření těchto 
činností školní kuchyně nám pomohla i dlouhodobě dobrá zkušenost s využitím osob na VPP, 
která zároveň šetří prostředky zřizovatele a zároveň pomáhá s rozvojem zaměstnanosti. 
 

 

Mgr. Luděk Svoboda 

ředitel ZŠ a ZUŠ Žlutice 

5. října 2015  
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Přílohy 

PŘÍLOHA Č. 1  -  PROSPĚCH A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ – PŘEHLEDY 
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