
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SKALNÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SPORTOVNÍ 260,  351 34  SKALNÁ, IČ 75006561, TEL. 736 481 606

E-MAIL: ZSSKALNA@ZSSKALNA.CZ

Výroční zpráva o činnosti školy

školní rok 2020/2021
Část I.

Základní údaje o škole

Název školy: Základní škola Skalná, příspěvková

organizace

Adresa školy: Sportovní 260, 351 34 Skalná

IČ školy: 75006561

Telefonní kontakt: 736 481 606

e-mail: zsskalna@zsskalna.cz

Webové stránky školy: www.zsskalna.cz

Zřizovatel školy: Město Skalná

Ředitelka školy: Mgr. Martina Turečková (od 1.11.2020)

Zástupce ředitelky školy: Ing. Jiří Mesner- technický úsek

Mgr. Jana Brettlová-oblast výchovně

vzdělávací

Výchovná poradkyně: Mgr. Blanka Novotná

Složení školské rady: Martina Kekulová – předsedkyně

Renata Kapicová (rodičovská kurie)

Jiří Mesner, Blanka Novotná (pedagogická

kurie)



Radomil Gold, Tomáš Pěček (zástupci

zřizovatele)

Charakteristika školy: Základní škola je plně organizovaná s jednou

třídou v každém ročníku vyjma  prvního

ročníku, který je tvořen dvěma třídami. Škola

provozuje také školní družinu a školní

jídelnu.

Základní škola -

kapacita 270 žáků
Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu

1. stupeň ZŠ 6 92 15,33

2. stupeň ZŠ 4 81 20,25

Celkem ZŠ 10 173 17,3

Školní družina -

kapacita 84 žáci

Počet oddělení Počet zapsaných

žáků

Počet žáků na oddělení

Školní družina 2 50 25

Školní jídelna - kapacita  strávníků průměrný počet strávníků (žáků)

200 129



Část II.

Přehled oborů vzdělání

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy
79-01-C/01 Základní škola 1

Školní vzdělávací
program

Školní vzdělávací program pro Základní školu
Skalná, příspěvkovou organizaci

1.– 9.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy:

Hlavním účelem činnosti organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle

příslušného vzdělávacího programu a poskytovat základní vzdělávání. V přípravné třídě

probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je součástí

školního vzdělávacího programu pro základní školu.

Část III.

Personální zabezpečení činnosti školy k 1.9.2020

Osob – fyzických Přepočtených - normativ

Počet pracovníků celkem 29 25,6985

Počet pedagogických pracovníků 21 19,2135

Počet nepedagogických pracovníků 8 6,4850

Na dohody mimo pracovní poměr

(DPP,DPČ)

12 1,5

Z toho pedagogických pracovníků 3 0,3

Nepedagogických pracovníků 8 1,2

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků dle § 3 zákona 563/2004

Sb., o pedagogických pracovnících ve změně dalších předpisů k 1.9.2020 splňovalo  9 učitelů

a 2 vychovatelky, další 3 mají vysokoškolské vzdělání nepedagogického směru a kvalifikaci si

již doplňují nebo se na studium chystají . 3 asistenti pedagoga podali přihlášku na kurz pro

asistenty pedagoga na NPI (Národní pedagogický institut).



Všichni nepedagogičtí pracovníci splňují požadovanou odbornou kvalifikaci na výkon
svého pracovního zařazení.

Část IV.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce

Počet 1. tříd
k 1.9.2020

Počet
zapsaných
žáků
k 1.9.2020

Počet žáků,
kteří se
dostavili
k zápisu
v dubnu
2020

Z toho
počet žáků
nepatřících
do
spádového
obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet žáků,
kterým byl
udělen
odklad
školní
docházky

Počet žáků,
kterým byl
udělen
dodatečný
odklad
školní
docházky

2 30 33 4 30 3 1

Údaje o přijetí žáků na střední školy

Integrovaná střední škola Cheb - ekonomika a podnikání 1 absolvent

Integrovaná střední škola Cheb – elektromechanik 1 absolvent

Integrovaná střední škola Cheb - opravář zemědělských strojů 1 absolvent

Integrovaná střední škola Cheb - truhlář 1 absolvent

Integrovaná střední škola Cheb - strojírenství 1 absolvent

Obchodní akademie Karlovy Vary - cestovní ruch 1 absolventi

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary -

sociální činnost

1 absolvent

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary- instalatér 1 absolvent

Střední odborná škola stavební  Karlovy Vary- stavebnictví 1 absolvent

Střední logistická škola Dalovice - logistické a finanční služby 1 absolvent

Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary - praktická sestra 1 absolvent

Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary - nutriční asistent 1 absolvent

Střední hotelová škola Mariánské Lázně - číšník 1 absolvent

Soukromá obchodní akademie Sokolov s.r.o -informační technologie 1 absolvent

Gymnázium a střední odborná škola Plasy - veterinářství 1 absolvent

Střední pedagogická škola Prachatice - pedagogické lyceum 1 absolvent

Střední hotelová škola Plzeň - hotelnictví 1 absolvent

Střední průmyslová škola stavební Plzeň - geodézie a katastr nemovitostí 1 absolvent



Střední podnikatelská škola s.r. o Most- právní management 1 absolvent

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany Moravská

Třebová - strojírenství - specialista vzdušných sil

1 absolvent

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary - gastronomie 1 absolvent

Část V.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Třída

1. pololetí 2020/2021 2. pololetí 2020/2021

prospěl
s vyznamená
ním

prospěl neprospěl
prospěl
s vyznamená
ním

prospěl neprospěl

1.A 100 % (14) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (14) 0 % (0) 0 % (0)
1.B 100 % (15) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (15) 0 % (0) 0 % (0)
2.A 86,67 % (13) 13,33 % (2) 0 % (0) 86,67 % (13) 13,33 % (2) 0 % (0)
3.A 93,33 % (14) 6,67 % (1) 0 % (0) 87,50 % (14) 6,25 % (1) 6,25 % (1)
4.A* 88,89 % (16) 11,11 % (2) 0 % (0) 72,22 % (13) 23,53 % (4) 0 % (0)
5.A 72,22 % (13) 27,78 % (5) 0 % (0) 38,89 % (7) 55,55 % (10) 5,56 % (1)
6.A** 33,33 % (7) 57,14 % (12) 0 % (0) 33,33 % (7) 57,14 % (12) 0 % (0)
7.A 64,71 % (11) 29,41 % (5) 5,88 % (1) 50,00 % (8) 50,00 % (8) 0 % (0)
8.A 25 % (6) 75% (18) 0 % (0) 37,50 % (9) 62,50 % (15) 0 % (0)
9.A*** 66,67 % (14) 33,33 % (7) 0 % (0) 45,45 % (10) 50,00 % (11) 0 % (0)
*) Jeden žák nehodnocen v druhém pololetí.

**) Dva žáci nehodnoceni.

***) Jeden žák nehodnocen.



Část VI.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Aktivity týkající se prevence SNJ (sociálně nežádoucích jevů) ve škole externí

Počet vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky 2 0

Počet vzdělávacích aktivit pro žáky 3 0

Počet vzdělávacích aktivit pro rodiče 0 0

Blok primární
prevence

JSNS – 1.stupeň JSNS – 2.stupeň

Beseda Kyberšikana
-2.stupeň

První pomoc – celá
škola

Užívání návykových
látek – celá škola

Pobytová akce 5.třída -Libá 6.třída -Libá

Situační intervence Správce haly-
chování na
sportovištích

Mimoškolní akce Výlety 1.-9.třída Parkour Sportovní den

Bylo řešeno:

● 5 krát záškoláctví (5 krát), jeden žák umístěn do DD se školou.

● Oznámení na  PČR podezření na užívání a distribuci návykových látek žákem 9.třídy

Spolupráce s rodiči:

Spolupráce s rodiči během distanční výuky v nižších ročnících fungovala, ve většině

případů byli přítomni při online  výuce.

Ve vyšších ročnících na zprávu od TU (třídního učitele) rodiče zpravidla hned

reagovali, pokud ne,  byli pozváni do školy.

Žáci ohroženi školním neúspěchem měli možnost online konzultací  s vyučujícími.



Část VII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

počet
pracovníků

název akce/zaměření studia

1. Institucionální vzdělávání
1.1 Studium ke splnění
kvalifikačních předpokladů
a) Studium v oblasti
pedagogických věd
b) Studium pedagogiky 1 PF UK Praha - Speciální pedagogika,

ukončeno -  červen 2021
c) Studium pro asistenta
pedagoga
d) Studium vychovatelství
e) Studium k rozšíření odborné
kvalifikace
1.2 Studium ke splnění
dalších kvalifikačních
předpokladů
a) Studium pro vedoucí
pedagogické pracovníky

1 Kvalifikační studium pro ředitele škol a
školských zařízení -  ukončeno červen 2021

b) Studium pro výchovné
poradce

1 Studium pro výchovné poradce při UJEP Ústí
nad Labem, ukončeno červen 2021

c) Specializovaná činnost –
tvorba a následná koordinace
školních vzdělávacích
programů

1 Koordinátor ŠVP - trvá

1.3 Studium k prohlubování
odborné kvalifikace
Fyzika 2 Elixír do škol - trvá

Webinář - Postavení asistenta
pedagoga ve školském
systému

celá sborovna APIV

Webinář - Pedagogická
diagnostika pro základní
vzdělávání

celá
sborovna

APIV

Webinář - Podpora při
vzdělávání dětí, žáků, studentů

celá sborovna APIV



s poruchou autistického
spektra
Podpůrná opatření pro
vzdělávání žáků se SVP -
úprava obsahu a výstupů - ZŠ

celá sborovna APIV

Jak učit právní vědomí celá sborovna APIV
Geocoaching aneb jak
koučovat hodiny zeměpisu

1 Olchavova.cz

Prevence kriminality,
prekriminality a sociálně
patologických jevů

celá sborovna APIV

Poruchy chování a sociálně
patologické jevy ve školním
prostředí I.

celá sborovna IBSARO (Institut behaviorálních studií)

Psychohygiena pedagogického
pracovníka

1 NPI

Nové trendy ve výuce první
pomoci

1 Červený kříž

Dyslexie jako celoživotní zátěž 1 DYS centrum Praha
Třídní klima - jak mít ve třídě
zdravé klima?

1 V Lavici -  vzdělávací portál pro pedagogy

Hrajeme si v českém jazyce 1 Životní vzdělávání

Všichni pedagogičtí pracovníci mají přístup ke všem vzdělávacím nabídkám, mohou

se v daných termínech přihlásit. Účast je projednávána s vedením školy a jsou brána v úvahu

kritéria uvedená v plánu DVPP, který je vydán v souladu s § 24 zákona č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a na základě vyhlášky

č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, o akreditační komisi

a kariérním systému pedagogických pracovníků a byl projednán dne 28. 8. 2020. Na základě

jednání pracovníka a vedení školy je stanoven společný závěr. Pracovníci mohou předkládat

i jiné, samostatně vyhledané nabídky. Vedení školy předkládá vhodné nabídky jednotlivým

pedagogickým pracovníkům v souladu s plánem celkového rozvoje a zaměření školy.

Účastníci všech forem dalšího vzdělávání poskytují vedení školy i spolupracovníkům zpětnou

vazbu, předávají informace, navrhují možnosti využití ve vyučovacím procesu, doporučují

účasti na kurzech.



Část VIII.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Vzhledem k tomu, že činnost školy a dalších organizací a spolků byla značně narušena

pandemickou situací, nebylo možné plánovat ani uskutečnit společné akce.

Činnost školy směrem k veřejnosti probíhala pouze přes informační systém školy nebo

Skalenský zpravodaj. I tak byla zachována spolupráce s vedením města Skalná, místní

mateřskou školou, OSPOD Cheb, Dětským úsvitem, Sborem dobrovolných hasičů ve Skalné,

Domem dětí a mládeže v Lubech, se Základní uměleckou školou v Lubech, Pedagogicko

psychologickou poradnou v Karlových Varech, se Speciálně pedagogickým centrem

v Karlových Varech a Plzni, se Střediskem výchovné péče.

Aktivity školy

● V září byla ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd České republiky

zahájena činnost Geofyzikálního centra při Základní škole Skalná.

● V rámci výuky proběhla návštěva chovatelem  exotického ptactva ve Skalné.

● Návštěva chebských dvorků.

● Projektový den s agenturou Život v pohybu

● Projektové dny s Policií České republiky a Červeným křížem

● Oslava dne dětí s Trilobit parkem

● Slavnostní ukončení školního roku pro žáky 9. ročníku ve spolupráci s vedením města

Skalná

Část IX.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Kontrolní činnost ČŠI zaměřená na průběh distančního vzdělávání proběhla

na přelomu února a března. Z tohoto šetření nebyl pořízen písemný záznam. Vedení školy

bylo informováno pouze ústně online formou.



Část X.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2020

Výnosy

Celkové výnosy     19 887 083,36 Kč
Dotace MŠMT/KK     15 472 077,00 Kč

z toho ÚZ 33533     15 472 077,00 Kč
ÚZ 33076 0,00 Kč
ÚZ 33070     0,00 Kč

Projekt Šablony I.     0,00 Kč
Projekt Šablony II. 460 881,44 Kč
Příspěvek zřizovatele na provoz     3 050 000,00 Kč
Poplatky od rodičů     470 040,00 Kč

z toho platby za ŠD     34 400,00 Kč
stravné     435 640,00 Kč

Výnosy z rozpouštění 403     13 859,00 Kč
Čerpání fondů     12 937,00 Kč
Ostatní výnosy 407 288,92 Kč

Náklady

Celkové náklady     19 651 543,96 Kč
Mzdové náklady     11 558 111,00 Kč
Zdravotní a sociální pojištění     3 783 354,00 Kč
Náklady na energie     657 796,36 Kč
Odpisy     344 566,00 Kč
Opravy     857 710,07 Kč
DHM     507 550,09 Kč
Spotřeba materiálu     1 060 735,95 Kč
Ostatní služby     537 362,56 Kč
Ostatní náklady     344 357,93 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ     235 539,94 Kč

Stavy na účtech k 31.12.2020
Běžný účet     3 290 167,49 Kč
Běžný účet FKSP     336 227,21 Kč



Stav v pokladně k 31.12.2020     31 406,00  Kč

Stavy na fondech k 31.12.2020

Fond rezervní z výsl.hosp.     955 282,29 Kč
Fond rezervní z darů     2 323,00 Kč
Fond investiční     517 731,06 Kč

Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

V srpnu byl ukončen rozvojový program Šablony II a bylo požádáno o dotaci

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání o projekt Šablony III.

V září 2020 byl ukončen projekt na modernizaci dvou odborných učeben. Učebnu

výpočetní techniky a jazyků a učebnu dílen. Projekt byl realizován za pomoci Integrovaného

operačního programu (IROP) a zřizovatele, kterým je město Skalná.

Část XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

Část XIII.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Škola nerealizovala žádné projekty, které by byli financovány z cizích zdrojů.

Část IVX.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů

Škola nespolupracuje s odborovými organizacemi zaměstnavatelů

Ve Skalné dne 15.10.2021 zpracovala: Mgr. Martina Turečková






