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Základní údaje o škole 

Naše základní škola je příspěvkovou organizací od 1. ledna 2003. Z původního názvu 

Základní škola Dolní Bělá, okres Plzeň-sever byla přejmenována k 1. lednu 2006 na Základní školu 

a Mateřskou školu Dolní Bělá, příspěvková organizace a od 1. září 2012 nese čestný název Základní 

škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková organizace.  

Název školy: 

 Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá, příspěvková 

organizace 

Adresa: 

 Dolní Bělá 1, 331 52 Dolní Bělá 

Právnická forma: 

 Příspěvková organizace  

IZO: 

 650 014 855  

IČO: 

 75005654  

Spojení: 

 Telefon:  373 394 041 

 E-mail:  zs.dolni.bela@volny.cz 

 Webová stránka: www.zsamsdolnibela.estranky.cz 

Ředitel školy: 

 Mgr. Jiří Hladík   

Zástupce ředitele školy: 

 Mgr. Jaroslav Bican – zástupce pro základní školu  TF: 951 017 025 

 Jarmila Vejvodová – vedoucí učitelka MŠ   TF: 951 017 026  

Zřizovatel: 

 Obec Dolní Bělá 

 331 52 Dolní Bělá 31 

Datum posledního zařazení do školského rejstříku: 

 Rozhodnutí ze dne 27. března 2007 č. j.: 3810/2007-21, s účinností od 1. 9. 2007  

Rozhodnutí ze dne 11. srpna 2010 č. j.: ŠMS/7123/10 – s účinností od 1. 9. 2010 (zvýšení 

kapacity MŠ z 51 na 65 dětí) 

Rozhodnutí ze dne 19. dubna 2012 č. j.: MŠMT – 15 600/2012-25 (změna názvu školy a 

výmaz oboru vzdělávání 79-01-C/001 Základní škola) 

Obory vzdělávání: 

 79-01-C/01 - Základní škola  

Složení Rady školy: 

 Bc. Gabriela Frai Holotová  – předsedkyně RŠ 

 Anna Hosprová – zástupce zřizovatele 

 Mgr. Martina Karlovcová – zástupce školy 
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Materiálně technické zajištění školy 

Prostorové podmínky školy se ve školním roce 2019/2020 výrazně nezměnily.  

Žáci mají k dispozici celkem 17 počítačů + 20 notebooků pořízených v dubnu 2019 z prostředků 

Šablony II. Dalších 9 je určeno pedagogickým pracovníkům, vedoucí školní jídelny a vedení školy. 

Počítače jsou propojeny do sítě a od srpna 2011 je připojení k internetu možné ve všech učebnách 

školy. Správcem sítě je pan Ing. Miroslav Hrnčíř, se kterým velmi úzce spolupracuje koordinátor 

ICT naší školy – Mgr. Markéta Husáková. Spolupráci s panem inženýrem Hrnčířem můžeme 

hodnotit jako velmi dobrou. Mgr. Husáková plní svoji funkci ICT koordinátora velmi iniciativně a 

na vysoké úrovni. 

Internet je využíván také ve  školní jídelně, školní družině a v mateřské škole.  

Jedna místnost v přízemí budovy slouží jako kancelář hudebního oddělení ZUŠ Plasy. Pro další 

výuku poskytuje základní škola ZUŠ ještě další 2 učebny a jednu speciální pracovnu k výuce 

výtvarného oboru. 

Počet žáků 

k 30. 6. 2019 k 1. 9. 2019 k 30. 6. 2020 

167 175 175 

  

Počet tříd se nezměnil a v průběhu školního roku průměrná naplněnost tříd základní školy 

oproti minulému roku (18,22) nepatrně vzrostla na 19,44 (počítáno k 1. 9. 2019).  

Škola nemá k dispozici žádné odborné učebny (např. učebnu jazyků, Ch, Př, Fy). Učebna 

výpočetní techniky prostorově nevyhovuje zvyšujícímu se počtu žáků ve třídách. Škola také citelně 

postrádá moderní venkovní multifunkční sportovní hřiště. 

Základní škola má k dispozici 12 učeben, 6 kabinetů, školní knihovnu, tělocvičnu, cvičnou 

kuchyni, školní dílnu se skladem a přípravnou materiálu. Všechny tyto prostory byly v průběhu 

roku využívány. 

Při tělesné výchově jsme využívali tělocvičnu, školní hřiště a v případě potřeby prostory „na 

vrchu“ nebo po dohodě také hřiště TJ Sokol Dolní Bělá.  

 Technický stav budovy se během školního roku 2019/2020 zlepšil výměnou starších 

radiátorů za nové, nízkoobjemové a výmalbou školní kuchyně a tělocvičny. Zřizovatel dokončil 

technickou dokumentaci pro rekonstrukci sociálních zařízení v celém objektu školy. 

Přehled spotřeby energií 

Plyn 

období 2. 11. 2017 - 1. 11. 2018 2. 11. 2018 - 1. 11. 2019 pokles 

m
3 

48 488,18 46 750,31 1 737,87 

Kč 689 490,29 648 704,34 40 785,95 

Elektřina 

 1. 9. 18 – 31. 8. 19 1. 9. 19 – 31. 8. 20 rozdíl 

MWh 35,769 30,626 5,143 

Kč 200 561,26 176 321,25 24 240,01 
 

Provoz  plynové  kotelny je bezproblémový. Spotřeba plynu ve sledovaném období (2. 11. 

2018 – 1. 11. 2019) odpovídá dlouhodobému průměru.   

Stejně jako v mnoha předchozích letech je třeba konstatovat, že nevhodné rozdělení celého 

topného systému do topných větví (např. chodby jsou napojeny na stejnou větev jako 2 učebny a 2 

kabinety, i když potřeby vytápění chodeb a učeben jsou úplně odlišné) je problém, který navyšuje 

finanční náročnost provozu budovy. Tento problém je částečně řešen iniciativním přístupem pana 

školníka. 

Meziroční porovnání spotřeby elektrické energie a plynu není vzhledem k uzavření školy 
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(od 11. 3. 2020) možné. Na základě spolupráce se zřizovatelem, přešla škola od 1.1. 2020 k jinému 

dodavateli el. energie. 

Veškeré předepsané revize jsou prováděny pravidelně a včas. Revizní zprávy jsou uloženy 
v kanceláři zástupce ředitele školy a na obecním úřadu. 

 Výškově stavitelný nábytek je ve všech učebnách.  

  Problémem zůstává  neexistence podtlakového odvětrávání záchodů, funkční sprchy u 
tělocvičny a již zastaralé osvětlení – všechny tyto nedostatky jsou podle hygienických norem 
porušením stanovených pravidel. Zřizovatel si je tohoto stavu vědom a připravil technickou 
dokumentaci k rekonstrukci WC.  Modernizaci osvětlení v učebnách bude vzhledem k finančním 
možnostem školy (a zřizovatele) nutno provádět postupně.  

Ve školním roce 2019/2020 byly z důvodu poruch do  školní kuchyně pořízeny: škrabka 
brambor (39 990,50 Kč), PC do kanceláře VŠJ (16 952,10 Kč). 

 

Přehled oborů vzdělání 

Přehled součástí školy, které jsou zařazeny ve školském rejstříku: 

 Mateřská škola  s kapacitou    65 dětí   

 Základní škola  s kapacitou  450 žáků 

 Školní družina  s kapacitou   60 žáků 

 Školní jídelna  s kapacitou  260 obědů 

 

Naplněnost součástí školy 

  Mateřská škola Základní škola 

  18/19 19/20 18/19 19/20 

  30.9.18 30.6.19 30.9.19 30.6.20 30.9.18 30.6.19 30.9.19 30.6.20 

Kapacita 65 65 65 65 450 450 450 450 

Počet osob 65 65 65 65 164 167 175 175 

Počet tříd/oddělení 3 3 3 3 9 9 9 9 

Přepočtení PP 5,4032 5,4032 13,023 13,023 

Přepočtení NpP 0,500 0,500 3,798 3,798 

 

  Školní družina Školní jídelna 

  18/19 19/20 18/19 19/20 

  k 30.10.18 k 30.10.19 k 30.10.18 k 30.10.19 

Kapacita 60 60 260 260 

Počet osob 60 60 226 230 

Počet tříd/oddělení 2 2 --- --- 

Přepočtení PP 1,690 ---- 

Přepočtení NpP --- 4,625 

Poznámka:  

- počet osob = počet dětí v MŠ, počet žáků ZŠ, počet žáků ŠD (k 31. 10.  2019), počet strávníků v ŠJ (k 31. 10. 

2019) 

- do počtu stravovaných jsou započítáni i pracovníci školy, kteří se stravují ve ŠJ 
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Dne 1. března 2005 byl škole vydán živnostenský list s předmětem podnikání – Hostinská 

činnost. Zpočátku tuto doplňkovou činnost škola vykonávala, ale asi po roce byla činnost školy 

v této oblasti pro nezájem veřejnosti pozastavena. 

Od  1. dubna 2003 provádí na základě živnostenského listu škola doplňkovou Realitní činnost. 

V jejím rámci pronajímá s vědomím zřizovatele tělocvičnu školy pro zájmovou tělesnou výchovu a 

sport zájemcům z blízkého okolí.  

Základní škola a Mateřská škola Ludvíka Očenáška Dolní Bělá je plně organizovanou 

základní školou poskytující úplné základní vzdělání. 

Ve školním roce 2018/2019 byla organizována jako devítiletá škola s prvním i druhým stupněm. 

První stupeň byl tvořen 5 třídami 1.–5. ročníku, druhý stupeň 4 třídami 6.–9. ročníku. 

Žádné ročníky nebyly spojeny. 

Dělení na skupiny jsme použili pouze při výuce anglického jazyka v 5. ročníku.  

Od školního roku 2011/2012 vyučujeme ve všech ročnících podle školního vzdělávacího 

programu STROM. Je koncipován jako ucelený, ale zároveň jako otevřený změnám, ke kterým 

může docházet během ověřování vzdělávacího programu. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme vyučovali podle ŠVP upraveného v roce 2016 na základě 

změn rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jedná se o upravený původní 

ŠVP naší školy, ve kterém jsou aktualizované osnovy některých předmětů, změněn formát osnov a 

zejména provedeny změny související se změnou školského zákona týkající se vzdělávání žáků se 

SVP. 

Možným úpravám vzdělávacího programu se v průběhu roku věnují všichni vyučující naší 

základní školy. V průběhu prázdnin je ŠVP aktualizován podle návrhů jednotlivých vyučujících, 

popř. opatření MŠMT.  

Do naší základní školy dojíždějí žáci z celkem 17 vesnic v okolí Dolní Bělé. Spádový obvod 

základní školy tvoří obce: Bažantnice, Bučí, Dolní Bělá, Dražeň, Hodovíz, Horní Bělá, Hubenov, 

Hůrky, Hvozd, Krašovice, Líté, Loza, Mostice, Mrtník, Tlucná, Vrtbo a Zahrádka. 

Do ZŠ a MŠ Dolní Bělá docházelo také několik žáků s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast 

školy, např. z Horní Břízy, Trnové, Nečtin, Tatiné, ...  

Speciální ani specializované třídy nebyly ve škole zřízeny. Třem žákům školy je v rámci 
podpůrných opatření přiznána pedagogická intervence. 

třída počet hodin 
pedagogické 

intervence / týden 

Pedagogickou intervenci provádí 

1. třída 1 h třídní učitelka 
2. třída 1 h třídní učitelka 

8. třída 1 h vyučující M a Čj + další vyučující dle 
aktuálních potřeb žáka 

 
Funkci výchovné poradkyně plní v naší ZŠ Mgr. Martina Karlovcová. Díky ní má práce 

výchovného poradce na škole velmi vysokou úroveň. Své zkušenosti a znalosti využívá také jako 
vyučující předmětu volba povolání, která je v učebním plánu zařazena ve 2. pololetí 8. ročníku a 
v 1. pololetí 9. ročníku – vždy 1 hodinu týdně. 

V letošním školním roce jsme měli v evidenci k 30. 6. 2020 dvacet osm žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (k 1. 9. 2018 dvanáct žáků). 

V oblasti péče o žáky s VPU máme výbornou spolupráci s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou Plzeň – pracoviště Plzeň-sever. Podle časových možností je na naší škole přítomna Mgr. 

Šárka Čechurová – speciální pedagog PPP Plzeň, která úzce spolupracuje s rodiči žáků, výchovnou 

poradkyní Mgr. Karlovcovou, vyučujícími jednotlivých předmětů a třídními učiteli žáků. Tento 

způsob spolupráce můžeme považovat při srovnání s ostatními školami za nadstandard. V oblasti 

péče o žáky s vadami řeči škola spolupracuje se SPC v Plzni. Zástupkyně SPC navštívily školu 
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během měsíce října, konzultovaly s třídními učitelkami metody výuky, vyhodnocovala se práce 

s dětmi.  
 
Na základě doporučení ŠPZ sestavuje pro žáky s VPU výchovná poradkyně ve spolupráci 

s jednotlivými vyučujícími individuální vzdělávací plán. Podle něj po konzultaci se školským 
poradenským zařízením a po podpisu rodiči žáka probíhá výuka v jednotlivých předmětech. Pro 
žáky, u kterých se projevují obtíže ve výuce je sestavován plán pedagogické podpory (PLPP), který 
je podkladem pro možnou budoucí diagnostiku žáka a který je několikrát do roka vyhodnocován. 
Podle výsledků hodnocení je PLPP upravován tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám žáka. 
 

 

 

Pracovníci školy 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Bělá sdružuje celkem 5 pracovišť:  

 Mateřskou školu s 6 zaměstnankyněmi 

 Základní školu s 15 zaměstnanci 

Školní družinu s 2 vychovatelkami  

Školní jídelnu s 5 pracovnicemi  

Úsek správních zaměstnanců s 5 pracovníky 

Pracoviště Mateřská škola: 

 V mateřské škole pracuje 6 učitelek s věkovým průměrem 56 let. Jedna z nich je vedoucí 

učitelkou mateřské školy. Pět učitelek je zaměstnáno na celý pracovní úvazek 1,000. Jedna 

učitelka MŠ je zaměstnána na úvazek 0,403.   
Čtyři učitelky mateřské školy jsou plně kvalifikované – tři jsou absolventky Střední pedagogické 

školy v Karlových Varech - obor učitelství na mateřských školách. Jedna je absolventkou SPgŠ ve 

Stříbře se stejným oborem. Dvě učitelky jsou nekvalifikované se středoškolským vzděláním 

s maturitou. Jedna z nich si doplňuje kvalifikaci, prvním rokem studuje na SPgŠ v Berouně obor 

předškolní a mimoškolní pedagogika. Zastupuje kvalifikovanou učitelku MŠ s vysokoškolským 

vzděláním, která je na rodičovské dovolené. Druhá nekvalifikovaná učitelka bude od 1. 9. 2020 

studovat na Soukromé střední odborné škole BEAN Staňkov předškolní a mimoškolní pedagogiku.

 Provoz mateřské školy zabezpečuje 1 uklízečka (= 0,5 přepočteného zaměstnance), 

pracovnice školní kuchyně ZŠ. Běžné opravy a údržbu zajišťuje školník ZŠ.  

 

 Ve školním roce 2019/2020 došlo v MŠ k těmto personálním změnám: Jedna 

kvalifikovaná učitelka s vysokoškolským vzděláním, která v MŠ pracovala druhým rokem, 

v průběhu školního roku odešla na mateřskou a pak rodičovskou dovolenou. Tuto učitelku 

zastupovala kvalifikovaná učitelka – důchodkyně. 

Shrnutí: Dvě učitelky MŠ jsou na rodičovské dovolené, obě absolvovaly Pedagogickou fakultu 

ZČU v Plzni – obor předškolní a mimoškolní pedagogika – učitelství pro MŠ s titulem Bc.   

Dvě učitelky odchází do starobního důchodu. Jedna k 30. 6. 2020, druhá k 31.7.2020. Od 25. 8. 

2020 nastoupí do MŠ dvě nekvalifikované učitelky, které budou posledním rokem dálkově studovat 

na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni – obor předškolní a mimoškolní pedagogika – učitelství pro 

MŠ. 

 

Pracoviště Základní škola: 

V základní škole pracovalo ve školním roce 2019/2020  celkem 15 pedagogických 

pracovníků (14 učitelů + 1 asistent pedagoga) 
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Zaměstnanci pracoviště Základní škola 

 učitelé asistenti pedagoga 

Počet zaměstnanců 14 1 

Přepočet na úvazky 13,2273 0,5 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci základní školy mají vysokoškolské vzdělání pedagogického 

směru a všichni splňují odbornou kvalifikaci. 

Věkový průměr pedagogického sboru je 49,14 roku (k 30. 6. 2020). Pedagogický sbor je 

složen převážně ze starších pedagogů s poměrně dlouhou dobou pedagogické praxe. 

 

Aprobační složení pedagogického sboru 

jméno aprobace vyučuje 

Bican Jaroslav, Mgr. 1. stupeň Tv 5.–9.;  Pč 9.    

Čechová Ludmila, Mgr. M –ZT M 6., 8.; F 6.–9.; VkZ 6.; Pč 6., 7. 

Čermáková Dana, Mgr. ČJ –Vv ČJ 7., 9.; Vv 1.+ 6.–9.; Z 6; Pč 1. 

Ferenčíková Zuzana, Mgr.   Čj–D ČJ 6., 8.; D 6.–9.; VkO 6.–8. 

Fišerová Miloslava, Mgr. 1. stupeň 2. třída 

Hladík Jiří, Mgr. M–ZT–Inf M 9.; Inf.5., 6. 

Hubková Věra, Mgr.  1. stupeň 3. třída 

Husáková Markéta, Mgr. Bi–Ch Př 6.–9.; Ch 8., 9.; Z 8., Pč 8., VkZ 7., 8. 

Karlovcová Martina, Mgr. 1. stupeň 3. třída; volba povolání 8., 9. + VP 

Karlovcová Jiřina, Mgr M–Tv M 8. 

Krausová Irena, Mgr.  1. stupeň 5. třída, Př 4. 

Scherbaumová Jana, Mgr. 1. stupeň 1. třída; Hv 6., 7. 

Steinlehnerová Jaroslava, Mgr. 1. stupeň + AJ Z 7., 8.; AJ 6.–8.;  

Tabačarová Nováková Petra, Mgr. AJ AJ 3.–5 +9.; Nj 7.–9.; VkO 9. 

 

 

Pracoviště Školní družina 

 Školní družina měla ve školním roce 2019/2020 dvě oddělení. Byly zde zaměstnány 2 

vychovatelky. V červnu 2020 dokončila jedna vychovatelka  předepsané pedagogické vzdělání, 

druhá vychovatelka pokračuje ve studiu (přepokládané ukončení  léto 2021).  

 

Pracoviště Školní jídelna 

 Ve školní jídelně je zaměstnáno celkem 5 pracovnic. Z toho 1 vedoucí školní kuchyně na 

plný úvazek, 1 vedoucí kuchařka na plný úvazek a 3 kuchařky celkem na 2,625 úvazku. Oproti 

předchozímu školnímu roku tedy nedošlo k žádné změně. 

Úsek Správní zaměstnanci ZŠ 

 Také na úseku správních zaměstnanců školy nedošlo k žádné změně. Základní škola 

zaměstnává 5 pracovníků na úseku správních zaměstnanců. Pracuje zde školník s úvazkem 1,00, 

který je zároveň topičem plynové kotelny s úvazkem 0,312, 3 uklízečky s úvazkem 0,782 a 

administrativní pracovnice, zaměstnaná na 1 hodinu denně, tj. 0,125 úvazku. K zajištění provozu a 

úklidu školy jsou uvedené počty zaměstnanců na správním úseku postačující. 
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ZÁKLADNÍ  ŠKOLA 
 

Výsledky vzdělávání žáků podle cílů  

Učební plán – školní rok 2019/2020 

 

 

Předmět / ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 9 10 9 8 7 5 4 4 4 

Anglický jazyk   3 3 3 4 4 4 4 

Druhý cizí jazyk – NJ       2 2 2 

Matematika 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    2 2     

Vlastivěda    2 2     

Chemie        3 3 

Fyzika      1,5 2 1 1 

Přírodopis      2 2 2 2 

Zeměpis      2 2 2 2 

Dějepis      2 2 2 2 

Výchova k občanství      1 1 1 1 

Výchova ke zdraví      0,5 1 0,5 0,5 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 2 1 2 2 2 1 1 

Volba povolání        0,5 0,5 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Inf. a kom. technologie     1 1    

Tělesná výchova - hoši 2 2 2 2 2 2 2 

                               - dívky 2 2 

 

Disponibilní časová dotace (v učebním plánu předměty s posílenou časovou dotací jsou vytištěny 

tučně) byla využívána na posílení časové dotace povinných a povinně volitelných předmětů.  

Ve školním roce 2019/2020 se v základní škole vyučovalo podle jediného vzdělávacího programu – 

školního vzdělávacího programu STROM, vycházejícího z pravidel stanovených školskými 

dokumenty. 
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Aprobovanost výuky ve školním roce 2019/2020 ( k 30. 6. 2020) 

 1. stupeň 2. stupeň 

 celkem A N % A celkem A N % A 

Český jazyk 43 43 0 100 17 17 0 100 

Anglický jazyk 11 11 0 100 16 16 0 100 

Německý jazyk - DCj     6 0 6 0 

Matematika 24 24 0 100 16 16 0 100 

Prvouka 6 6 0 100 --- --- --- --- 

Přírodověda 4 4 0 100 --- --- --- --- 

Vlastivěda 4 4 0 100 --- --- --- --- 

Chemie --- --- --- --- 6 6 0 100 

Fyzika --- --- --- --- 5,5 0 5,5 0 

Přírodopis --- --- --- --- 8 8 0 100 

Zeměpis --- --- --- --- 8 0 8 0 

Dějepis --- --- --- --- 8 8 0 100 

Výchova k občanství  --- --- --- --- 4 3 1 75 

Výchova ke zdraví --- --- --- --- 2,5 0 2,5 0 

Volba povolání** --- --- --- --- 1 0 1 0 

Hudební výchova 5 5 0 100 4 0 4 50 

Výtvarná výchova 7 6 1* 86 6 6 0 100 

Pracovní činnosti 5 4 1 80 4 2 2 50 

Inf. a kom. tech. 1 1 0 100 1 1 0 100 

Tělesná výchova 10 10 0 100 8 0 8 0 

PVP --- --- --- --- 1 1 0 100 

celkem 120 118 2 98,33 122 51 71 41,80 

 

Poznámky:   

A – počet aprobovaně odučených hodin 

N – počet neaprobovaně odučených hodin 

* takto označené hodiny byly odučeny vyučujícími s aprobací pro druhý stupeň ZŠ Vv+Čj,  

** předmět Volba povolání vyučuje výchovná poradkyně se specializačním studiem 

  

Z uvedené tabulky můžeme zjistit, že z celkového počtu 242 hodin odučených týdně ve 

školním roce 2019/2029  bylo 169 hodin (tj. 69,83%) odučeno aprobovaně a zbývajících 73 hodin 

odučili učitelé s jinou specializací. Při přiřazování předmětů je samozřejmé, aby hodiny, které je 

nutno odučit tzv. neaprobovaně, učili pedagogové s příbuznou specializací. 

 

Údaje o zápisu do první třídy 

 Zápis do 1. třídy se konal od 1. 4. do 24. 4. 2020. Ve spádové oblasti školy žilo podle údajů 

obecních úřadů celkem 32 dětí, které měly nastoupit poprvé k povinné školní docházce. Deset 

z nich se zúčastnilo zápisu na jinou základní školu; 29 dětí (27 dětí ze spádové oblasti + 2 děti 

mimo spádovou oblast) přišlo k zápisu do naší školy s následujícím výsledkem:  

 

dětí u zápisu celkem  29 

          z toho u zápisu poprvé 25 

 po odkladu povinné školní docházky 4 
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 po dodatečném odkladu povinné školní docházky 0 

vydáno rozhodnutí o přijetí do 1. třídy ZŠ 22 

 o odkladu povinné školní docházky 7 

 

Bylo vydáno 22 rozhodnutí o přijetí, ale do budoucí první třídy nastoupí jen 21 dětí, protože 

jedno dítě se v průběhu prázdnin odstěhovalo.  

 

 

Údaje o umístění vycházejících žáků 

 Ve školním roce 2019/2020 ukončilo školní docházku do ZŠ Dolní Bělá celkem 18 žáků. 

Všech 18 žáků bylo přijato po ukončení povinné školní docházky (17 z 9. ročníku, 1 z 8. roč.) 

k dalšímu studiu.   

Z níže uvedené tabulky je patrné, že z celkového počtu žáků, kteří odešli po ukončení 

docházky do naší základní školy, přešli 2, tj. 11 % na gymnázium (4leté),  14 žáků (tj. 88 %) ke 

studiu maturitního oboru střední školy a 2 žáci (tj. 12 %) do oborů středních škol ukončených 

výučním listem. 94,1 %  žáků končících 9. ročník povinné školní docházky bylo přijato na maturitní 

obory středních škol.  

 

 Výsledky přijímacího řízení jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Typ školy 

  

Počet žáků 

2018/2019 2019/2020 

8leté gymnázium 0 = 0 % 0 = 0 % 

6leté gymnázium 0 = 0 % 0 = 0 % 

4leté gymnázium 2 = 15 % 2 = 11 % 

SŠ s uměleckým zaměřením 0 = 0 % 0 = 0 % 

Střední odborné školy celkem 11 = 85 % 16 = 89 % 

       z toho obory středních škol ukončené maturitní zkouškou 8 = 73 % 14 = 88 % 

       z toho učební obory 3leté ukončené výučním listem 3 = 27 % 2 = 12 % 

Celkem  13 18 

   

 



- 11 - 

 

Níže uvedená tabulka ukazuje přehled umístění našich absolventů po skončení docházky do ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá: 

 

Škola Název oboru Typ studia 

    maturita výuční list 

Masarykovo gymnázium, Plzeň 4leté gymnázium /   

Gymnázium a SOŠ Rokycany 4leté gymnázium /  

Gymnázium a SOŠ Plasy Veterinářství /   

SZŠ a VOŠ zdravotnická, Plzeň Praktická sestra /   

VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Koterovská 85, 

Plzeň  

Elektrotechnika /   

/   

Informační technologie /   

SPŠ dopravní, Plzeň Autotronik /   

Provoz a ekonomika /  

SOU elektrotechnická, Plzeň 
Informační technologie 

/   

/  

Mechanik elektrotechnik /  

Hotelová škola, Plzeň Hotelnictví /  

SOŠ obchodu, užitého umění a desingu, Plzeň Prodavač   / 

SŠ Kralovice Automechanik   / 
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Přehled žáků, tříd a třídních učitelů – stav k 30. 6. 2020  

ročník 
počet 

tříd 

počet 

žáků 

z toho 

dívek 

Integrovaní / podpůrná 

opatření 
třídní učitel 

1. 1 21 13 3 Mgr. J. Scherbaumová 

2. 1 22 13 5 Mgr. M. Fišerová 

3. 1 18 7 5 Mgr. V. Hubková 

4. 1 16 9 3  Mgr. M. Karlovcová 

5. 1 19 8 3 Mgr. I. Krausová 

6. 1 26 10 2 Mgr. L. Čechová 

7. 1 19 9 2 Mgr. J. Steinlehnerová 

8. 1 17 9 4 Mgr. M. Husáková 

9. 1 17 8 1 Mgr. P. Tabačarová-

Nováková 

celkem 9 175 86 28  
 

 

Ve školním roce 2019/2020 docházelo do naší základní školy o 8 žáků více než v roce 

předcházejícím (počítáno k 30. 6. 2020). Počet integrovaných žáků se v porovnání s předcházejícím 

rokem se zvýšil o 10.  

 

 

 

Přehled docházky, prospěchu a chování žáků ve školním roce 2019 /2020 
 

 

absence 1. stupeň  na žáka 2. stupeň  na žáka celkem  na žáka 

1. pololetí 

omluvené hodiny 2 334 24,31 4 706 59,57 7040 40,23 

neomluvené hodiny 0 0 5 0,06 5 0,03 

2. pololetí 

omluvené hodiny 1 471 15,32 1 642 20,78 3 113 17,79 

neomluvené hodiny 0 0 0 0 0 0 

Celkem obě pololetí 

omluvené hodiny 3 805 39,63 6 348 80,35 10 153 58,02 

neomluvené hodiny 0 0 5 0,06 5 0,03 
počty žáků  k 31. 1. 2019: 96 na 1.st. + 79 na 2.st. k 30. 6. 2019: 96 na 1.st. + 79 na 2.st 

 

Porovnání průměrného počtu hodin školní absence ve školním roce 2018/2019 a 2029/2020: 

absence 
2018/19 2019/2020 

1.pololetí 2.pololetí celkem 1.pololetí 2.pololetí celkem 

omluvené hodiny 54,51 69,52 120,36 40,23 17,79 58,02 

neomluvené hodiny 0 0,09 0,08 0,03 0 0,03 

 

Před porovnáním docházky za obě pololetí, případně za minulý a tento školní rok si je 

třeba uvědomit, že povinná školní docházka byla ukončena již k 11. 3. 2020!!! 

Proto budeme porovnávat absenci jen za I. pololetí za školní roky 2018/2019 a 2019/2020.  
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Porovnáme-li údaje tedy jen za I. pololetí, zjistíme že celkový počet omluvených zameškaných 

hodin klesl z 8 909  na 7 040 (tj. celkem o 1 869 hodin).  

 

Prospěch a chování – 1. pololetí 

 

ročník žáků 
prospěch chování 

vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

1. 21 21 0 0 0 21 0 0 

2. 22 22 0 0 0 22 0 0 

3. 18 16 2 0 0 16 2 0 

4. 16 13 3 0 0 16 0 0 

5. 19 11 8 0 0 19 0 0 

6. 26 10 16 0 0 26 0 0 

7. 19 7 10 2 0 19 0 0 

8. 17 8 7 2 0 16 0 0 

9. 17 12 5 0 0 16 1 0 

celkem 175 120 51 4 0 172 3 0 
 

 

Prospěch a chování – 2. pololetí 

ročník žáků 
prospěch chování 

vyznamenání prospěl neprospěl nehodnocen 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

1. 21 21 0 0 0 21 0 0 

2. 22 22 0 0 0 22 0 0 

3. 18 18 2 0 0 18 0 0 

4. 16 14 2 0 0 16 0 0 

5. 19 12 7 0 0 19 0 0 

6. 26 22 4 0 0 26 0 0 

7. 19 10 9 0 0 19 0 0 

8. 17 11 6 0 0 11 0 0 

9. 17 11 6 0 0 17 0 0 

celkem 175 141 34 0 0 175 0 0 

 

V 1. pololetí uložila pedagogická rada za nevhodné chování následující postihy: 

 

Napomenutí třídního učitele  

 – 4 x žákům 1. stupně:  

1) za porušování školního řádu - nekázeň  

2) za porušování školního řádu - nekázeň  

3) vyrušování při vyučování  

4) vyrušování a nevhodné chování                                                                                                                            

– 1 x žákovi 2. stupně:  

1) pozdní příchody na výuku 

Důtka třídního učitele  
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- 0 x žákům 1. stupně  

- 0 x žákům 2. stupně                                                                                                                 

Důtka ředitele školy v 1. pololetí: 

- 0 x  žákovi 1. stupně 

- 6 x žákovi 2. stupně: 

- 1) jedna neomluvená hodina 

- 2) za nepřiměřené agresivní chování ke spolužákovi 

- 3) za soustavné vyrušování při vyučování 

- 4) za opakované nevhodné chování ke spolužákovi a zvláště hrubé chování k pedagogům 

- 5) za jednu neomluvenou hodinu a časté zapomínání   

- 6) za jednu neomluvenou hodinu 

Snížená známka z chování za 1. pololetí - v 1. pololetí byla uložena 3x snížená známka z chování  

- 2 x žákovi 1. stupně: 

- 1) porušování zákazu o vnášení nebezpečných předmětů do školy a ohrožení bezpečnosti a 

zdraví druhých 

- 2) porušování zákazu o vnášení nebezpečných předmětů do školy a ohrožení bezpečnosti a 

zdraví druhých 

- 1 x žákovi 2. stupně: 

- 1) čtyři neomluvené hodiny 

 

Snížená známka z chování za 2.pololetí - ve 2. pololetí neuložila pedagogická rada žádnou sníženou 

známku z chování 

 

Napomenutí třídního učitele  

 - 0 x žákům 1. stupně:                                                                                                                 

 - 0 x žákům 2. stupně:  

Důtka třídního učitele                                                                                                                  

- 0 x žákům 1. stupně:  

- 0 x žákovi 2. stupně:  

Důtka ředitele školy                                                                                                                          

- 0 x žákům 1. stupně                                                                                                                     

- 0 x žákům 2. stupně:   

Snížená známka z chování za 2. pololetí – 0 x 
 

Z uvedeného přehledu je patrné, jaké prohřešky proti školnímu řádu jsme v právě uplynulém 

školním roce řešili. Veškeré tyto přestupky proti školnímu řádu byly postihovány podle pravidel 

stanovených Klasifikačním řádem školy, se kterým byli všichni žáci i jejich zákonní zástupci 

seznámeni na začátku školního roku a který je – jako součást školního řádu – neustále k dispozici na 

nástěnce v přízemí školy a na webových stránkách školy. 

I v příštím roce bude třeba věnovat těmto jevům zvýšenou pozornost. K tomu však nestačí jen 

práce jednotlivých pedagogických pracovníků v čele s vedením školy, metodičkou prevence a 
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výchovnou poradkyní, ale potřebujeme také účinnou spolupráci s rodiči žáků, ke které mnohdy ze 

strany rodičů chybí vůle. 

 Na tomto místě je však třeba uvést také informaci, že kromě postihů nesprávného chování 

jsme na vysvědčení v 1. i 2. pololetí udělovali pochvaly.  

V prvním pololetí bylo uděleno 17 pochval: 

- Za vynikající umístění v krajském kole soutěže Mladý chemik a za postup do celorepublikové 

soutěže Mladý chemik, za účast v okresním kole Olympiáda v ČJ, za Živý betlém   

- Za vynikající umístění v krajském kole soutěže Mladý chemik, za 5. místo v okresním kole 

Olympiáda v ČJ, za aktivní přístup k výuce a práci pro třídní kolektiv, za Živý betlém 

- Za vynikající umístění v 1. kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika a za postup do 

2. kola 

- Za vynikající umístění v krajském kole soutěže Mladý chemik 

- Za Živý betlém v Dolní Bělé a v ZOO Plzeň – 13 x 

Na konci školního roku bylo uděleno 56 pochval: 

- Za vzorné plnění úkolů při distančním vzdělávání – 22 x  

- Za aktivní spolupráci v době distanční výuky – 14 x 

- Za vzorný přístup k distanční výuce – 7x 

- Za kladný přístup k distanční výuce – 8 x 

- Za přístup k distanční výuce 1 x 

- Za nejúspěšnějšího sportovce a sportovkyni 1. stupně – 2 x 

- Za nejúspěšnějšího sportovce a sportovkyni 2. stupně – 2 x 

-  

Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti  - 2019/2020 
 

Každoročně na tomto místě uvádím přehled akcí uskutečněných v daném školním roce.  

Tradičně se naše škola zúčastňuje v průběhu školního roku sportovních akcí a pro žáky pořádá 

nejrůznější kulturní akce. Jejich přehled je uveden níže (letos ovlivněno koronavirem):                

Sport a další soutěže 

soutěž místo konání kolo umístění kat. 

Florbal Rokycany KK 5. D 6.-7. 

Florbal Horní Bříza OK 1. D 6.-7. 

Přespolní běh Plasy OK 3. D 6.-7. 

Florbal Horní Bříza OK 3. D 8.-9. 

Florbal Plzeň OK 3. H 4. -5. 

Házená Horní Bříza OK 5.  H 8.-9. 

Vybíjená Plasy OK 5. D 4.-5. 

Přehazovaná Zruč-Senec OK 5. D 6.-7. 

Florbal Kožlany OK 5. H 4.-5. 

Přespolní běh Plasy OK 7. H 8.-9. 

Florbal Horní Bříza OK 8. H 6.-7. 

Přespolní běh Plasy OK 8. H 6.-7. 

Minikopaná Horní Bříza OK 10. H 8.-9. 

Florbal Horní Bříza OkrsK 7. H 8.-9. 

Další soutěže se nekonaly - koronavir     

 

Poznámka: OkrsK = okrskové kolo  OK = okresní kolo     KK = krajské kolo   
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Podíváme-li se na statistiku výsledků, vidíme, že v okresních kolech sportovních soutěží 

obsadili žáci naší základní školy 1x (loni 3x) první místo, 0x (loni 7x) druhé místo, 3x (loni 7x) třetí 

místo, 0x (loni 1x) čtvrté místo. Umístění v krajských soutěžích – 1x páté místo.  

 

 Kromě účasti na uvedených sportovních soutěžích pořádala škola jako každoročně plavecký 

kurz pro žáky 3. a 4. třídy. Den s brannými prvky pro všechny žáky školy se z důvodu koronaviru 

nekonal. Lyžařský kurz se letos uskutečnil od 25.1. do 30.1. 2020 pro žáky z 8. a 9. třídy.   

 

Sportovní kurzy pořádané školou v rámci výuky 

plavání ZŠ Kaznějov žáci 3. a 4. ročníku 

bruslení Aréna Třemošná 42 žáků 3.–9. ročníku 

 

Olympiády, vědomostní a ostatní soutěže 

název pořadatel umístění 

Mladý chemik 

1. kolo 

Nejlepší účastníci: Marie Plicová (9. tř.), 

Kateřina Brngálová (9. tř.), Jana 

Janouškovcová (9. tř.), Lukáš Protiva (9. 

tř.), 

2. kolo 
6. místo – M. Plicová, 8. místo – L. 

Protiva, 14. místo – K. Brngálová 

3. kolo 

(krajské) 

2. místo – L. Protiva, 15. místo – K. 

Brngálová, 18. místo – M. Plicová 

4. kolo 

(celostátní) 

nekonalo se 

Biologická olympiáda 

ŠK žáci 6.-9. (15 účastníků) 

OK 
do okresního kolo postoupilo 8 žáků – 

okresní kolo se nekonalo  

Olympiáda v ČJ  

ŠK žáci 6.-9 

OK 
5. místo – M. Plicová, 18. – 19. místo – L. 

Protiva 

KK nekonalo se 

Pythagoriáda 

ŠK žáci 2.-9.  

OK 
do OK postoupila N. Heroldová (5. tř.) – 

OK se nekonalo 

Matematická olympiáda 
ŠK žáci 5.-9. 

OK 5. místo – P. Beránek (5. tř.), 

výtv. soutěž Včely ŠK žáci 6.-9 

lit. soutěž Důležitý 

okamžik v mém životě 
ŠK 

žáci 6.-9 

lit. a výtv. soutěž Požární 

ochrana očima dětí 
ŠK 

žáci 6.-9 

Ostatní soutěže se 

neuskutečnily - koronavir 
 

 

Poznámka:  KK = krajské kolo OK = okresní kolo ŠK = školní kolo 
 

Kultura 
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Divadlo, koncerty 

název představení místo třídy 

Alfa Farma Divadlo Alfa 8. 

Ostatní představení se nekonala - koronavir   

 

 

Nauková pásma, besedy, přednášky, projekty 

název představení místo třídy 

Dopravní hřiště Kralovice Kralovice 4.-5. 

Piškvorky Plzeň 8.-9. 

Živý betlém Dolní Bělá Dolní Bělá 9. a ZUŠ Plasy 

Živý betlém ZOO Plzeň Plzeň 9. a ZUŠ Plasy 

Knižní kluby – nabídka knih ZŠ 1.-9. 

Houby ZŠ 1.-9. 

Ovoce do škol ZŠ 1.-9. 

Sovy ZŠ 1.-9. 

Antarktida ZŠ 5.-9. 

Knihovna Dolní Bělá 1.-4. 

Vánoční dílny  ZŠ 1.–9. 

Vánoční besídka s programem, trhem a 

kavárničkou 

ZŠ 1.-9. 

Cestovatel Tomáš Kubeš - Galapágy ZŠ 1.-9. 

Ostatní akce se neuskutečnily - koronavir   

 

Zájezdy, exkurze, výlety 

název akce určeno pro 

Osvětim 8.–9. 

Zájezd za 1. místo ve sběru papíru (2 dny) 2.–9. 

47. vlastivědný zájezd – Brdy 30 žáků 3.-8. 

Veletrh studia a práce Plzeň 9. 

SOŠ Plasy  9. 

ÚP Plzeň 9. 

Výstava Plzeň 9.  

SŠ Kralovice 9. 

Vodárna Plzeň 8. 

Divadlo J. K. Tyla Plzeň 8.-9. 

Další akce se neuskutečnily - koronavir  

 

Různé 

název akce určeno pro 

Sběr starého papíru – 3krát za školní rok – soutěž 

(letos poprvé mimo přední místa) 
1.–9. + široká veřejnost, MŠ 

Sběr hliníku (2x za školní rok) – soutěž (1. místo) 1.–9. + široká veřejnost 

Sběr elektroodpadu + baterií (2x za školní rok) –

soutěž 
1.–9. + široká veřejnost 
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Mikulášská nadílka 9. 

Fotografování 1. třída 1. 

Fotografování – Vánoční motiv  Pro zájemce MŠ a ZŠ 

Exkurze do dílen SŠ Kralovice  8.–9. 

Chemická olympiáda – školní kolo s postupem do 

okresu, kraje, regionu 
8.-9. 

Biologická olympiáda – školní kolo 8.–9. 

Ostatní akce se neuskutečnily - koronavir  

 
Školní výlety 

třída cíl 

 výlety se neuskutečnily - koronavir 

 

 Je potěšitelné, že stejně jako v minulém školním roce, i letos se žáci naší školy účastnili 

vědomostních soutěží a dosáhli v nich velmi dobrých výsledků. Chtěl bych zde vyzdvihnout podíl 

jednotlivých vyučujících, kteří pro účast v soutěžích žáky vhodně motivovali – zvláště v chemických 

soutěžích – Mladý chemik a Hledáme nejlepšího mladého chemika. 

Údaje o primární prevenci rizikového chování 

Od tohoto školní roku funkci školního metodika prevence (dále ŠMP) vykonává Mgr. Zuzana 

Ferenčíková. ŠMP úzce spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní i všemi pedagogickými 

pracovníky školy. Pro výkon funkce ŠMP si Mgr. Zuzana Ferenčíková doplňuje požadovanou 

kvalifikaci ve Specializačním kurzu prevence rizikového chování, realizovaném P-centrem Plzeň 

(předpokládané datum ukončení – leden 2021). 

ŠMP každoročně zpracovává ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy minimální 

preventivní program, který po skončení školního roku společně vyhodnocují. Oba dokumenty 

(minimální preventivní program i výkaz) jsou ukládány u ředitele školy.  

Velice dobrou zkušenost máme s deníkem primární prevence, do kterého jsme zaznamenávali 

všechny řešené případy a stal se tak východiskem pro tvorbu minimálního preventivního programu na 

příští rok. Osvědčil se také jako doklad o projednávání jednotlivých případů s rodiči žáků.  

ŠMP v průběhu školního roku přepracovala a aktualizovala Krizové plány, aby od školního 

roku 2020/2021 sloužily jako metodická pomůcka pro učitele k řešení typových problémů.  Jedná se o 

otevřený dokument, který bude dle potřeby doplňován, zpřesňován a pravidelně aktualizován. 

V rámci primární prevence proběhly na naší škole následující akce: 

 

 Programy Národní iniciativy pro život (z oblasti prevence rizikového sexuálního chování): Jak 

jsem přišel na svět (3. třída), Jak jsem přišel na svět plus (5. třída), Prevence nechtěných těhotenství (9. 

třída) 

 Program Rozkvétající žena: o menstruaci a ženské proměnlivosti – certifikovaná lektorka 

Kateřina Marešová (pro dívky z 6. – 9. třídy) 
 

            Z důvodu pandemie COVID-19 neproběhly další naplánované programy, a to od Policie ČR 

(Kyberšikana, Zebra se za tebe nerozhlédne, Trestní zodpovědnost) a Nadačního fondu Albert (Zdravá 

5).  

Někteří pedagogové se v průběhu školního roku zúčastnili dvou online seminářů z oblasti 

prevence rizikového chování, realizované občanským sdružením Společně k bezpečí, z. s. Od této 

organizace byl rovněž předplacen bulletin (Ne)bezpečná škola pro učitele, žáky, rodiče a veřejnost. 
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 Škola v době koronaviru a po ní (hodnocení online výuky, na co se zaměřit po návratu dětí do škol, co 

s deváťáky – jak jim umožnit se rozloučit) 

 Tréninkové dny I. stupeň („Já a moje třída – jak ovlivnit dynamiku třídy“) 

 

Pro klima školy je práce ŠMP a VP nepostradatelná. V uplynulém školním roce nadále 

spolupracovalo vedení školy, ŠMP a VP při řešení problémových situací na škole, nedobrých vztahů 

uvnitř kolektivů tříd, záškoláctví či pasivity žáků v průběhu online výuky apod. V těchto případech 

jsou problémy řešeny v součinnosti vedení školy, VP a ŠMP za spoluúčasti rodičů i samotných žáků. 

Ve školním roce 2019/2020 přestoupil jeden z našich žáků na ZŠ při Středisku výchovné péče 

Plzeň. 

Stejně jako v minulém školním roce jsme využívali metodickou pomoc Pedagogicko- 

psychologické poradny Plzeň, s jejími pracovníky (Mgr. Věra Huzinec Čiková, Mgr. Tereza 

Hanusová) jsme konzultovali vzniklé problémy a případné návrhy řešení. Využili jsme i možnosti 

poradit se v P-centru a ve Středisku výchovné péče v Plzni. 

Bližší informace o akcích v rámci minimálního preventivního programu je možno získat jak v 

programu na daný školní rok, tak v hodnocení jeho plnění. Obojí je k nahlédnutí u ředitele školy. 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – školní rok 2019/2020 
 

 V právě uplynulém školním roce se stejně jako v předcházejících letech jednotliví pedagogičtí 

pracovníci zúčastňovali různých vzdělávacích akcí. Velkým problémem pro další vzdělávání je ovšem 

velmi nízký rozpočet ONIV ze kterých se vzdělávání hradí. Proto téměř všechny akce si učitelé hradili 

sami formou samoplátcovství 

V druhém pololetí pedagogové školy aktivně využívali elearning, webináře zaměřené na 

zavedení on-line výuky. 

 

pořadatel název akce zúčastnil/a se 

NPI ČR Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období Mgr. D. Čermáková 

NPI ČR Začínající  učitel v adaptačním období Mgr. Z. Ferenčíková 

NPI ČR Vedení školy a jeho role v adaptačním období Mgr. J. Hladík 

KCVJŠ Hodnocení a sebehodnocení ve školní praxi - teorie Mgr. J. Hladík 

KCVJŠ Den ředitelů ZŠ a MŠ – legislativa a finance Mgr. J. Hladík 

NIDV  Workshop ke vzdělávacímu programu strategické 

řízení a plánování 

Mgr. J. Hladík 

NIDV Strategické řízení a plánování ve školách Mgr. J. Hladík 

Spol. k bez. Škola v době koronaviru učitelé I. st. 

KCVJŠ Dílny čtení Mgr. Z. Ferenčíková 

ÚSTRK Historylab Mgr. Z. Ferenčíková 

Klett Mluvení nám jde I - Nj Mgr. P. Nováková 

Klett Hry k rozvoji mluvení I - Nj Mgr. P. Nováková 

Klett Myšlenkové mapy ve výuce- Nj Mgr. P. Nováková 

Klett Chunks ve výuce  Nj Mgr. P. Nováková 

Klett Gramatika logicky a souvisle- Nj Mgr. P. Nováková 

Klett Motivační aktivity v hodině Nj Mgr. P. Nováková 

Klett Gramatika s mnemotechnikou - Nj Mgr. P. Nováková 

Klett Reálie německy mluvících zemí - Nj Mgr. P. Nováková 

Klett Pracujeme se slovní zásobou 1 - Nj Mgr. P. Nováková 
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Výsledky inspekční činnosti ČŠI 
 

 V lednu 2020 řešila České školní inspekce stížnost zákonného zástupce žáka. Stížnost se 

týkala dvou bodů: 

1. způsob zabezpečení vstupu do budovy ZŠ 

2. způsob řešení ztrát věcí ze šaten 

Ve spolupráci se zřizovatelem bylo nainstalováno elektronické zabezpečení školy (vstupní systém), 

který přispěje k minimalizaci nebezpečí vstupu cizích osob do školy a zcizování osobních věcí ze 

šaten. 

 

Další kontroly 

 V průběhu školního roku proběhly pravidelné kontroly a revize  – komínová tělesa, kotelna, 

BOZP, hygiena, tělocvična + její vybavení, hasicí přístroje, požární vodovod, elektrospotřebiče apod. 

Všechna zařízení jsou schopna dalšího provozu. 

16. 12. 2019 provedli členové finanční komise Obce Dolní Bělá kontrolu hospodaření 

s obecním rozpočtem. Kontrola byla ukončena se závěrem: nebyly zjištěny systémové nedostatky ani 

nedodržování legislativních předpisů“. 

V dubnu 2020 byla provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření organizace za období 1. 1. – 

31. 12. 2019. Kontrolu provedla firma Jan Šnejdar, DiS. Vedení účetnictví obcí, kontrola 

příspěvkových organizací, pořádání účetních seminářů se závěrem:  

 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky  

 byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky chyby a nedostatky administrativního 

charakteru 

Tyto méně závažné chyby a nedostatky budou ve spolupráci se zpracovatelem účetnictví odstraněny. 

 

Dne 23. 6. 2020 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Kontrolou byl 

zjištěn následující nedostatek: 

V zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku není k dispozici sprcha odpovídající 

požadavkům ust. § 7 odst. 1 zákona č. 258/200 Sb. v souvislosti s ust. § 4a odst. 3 ve spojení 

s přílohou č. 1 bod 5 vyhlášky č. 410/2005 Sb. – „Umývárna se vybavuje 1 až 2 sprchami řešenými 

tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci.“ 
 

Projekty, zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

Se střední školou Kralovice spolupracujeme na projektu "Podpora odborného vzdělávání v 

Plzeňském kraji“. Spolupráce zahrnuje tyto oblasti: 

 Podpora polytechnického a odborného vzdělávání (exkurze pro žáky) 

 Rozvoj kariérového poradenství 

 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti 

 

Od 1. 4. 2019 je škola zapojena do projektu MŠMT ČR  Šablony II. 

Název projektu: ZŠ Dolní Bělá–Šablony II 

Výše dotace: 405 354,00 Kč 

Škola bude realizovat následující výstupy. 
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Kód šablony Název šablony 
Cena jedné 

šablony (v Kč) 

Požadováno 

šablon 

Požadováno 

celkem (v 

Kč) 

2.II/5 
Školní kariérový poradce – 

personální podpora ZŠ 
5 233 Kč 8 41 864 Kč 

2.II/8 
Vzájemná spolupráce 

pedagogů ZŠ 
16 912 Kč 1 16 912 Kč 

2.II/16 
Využití ICT ve vzdělávání 

a) 64 hodin 
128 000 Kč 2 256 000 Kč 

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ  17 833 Kč 3 53 499 Kč 

2.II/19 Projektový den ve škole 4 412 Kč 4 17 648 Kč 

2.II/20 
Projektový den mimo 

školu 
6 477 Kč 3 19 431 Kč 

Za ZŠ finance celkem 405 354 Kč 

 

 

Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Vyučující dále zpracovali žádosti do dalších dotačních titulů – viz přehled: 

Projekty podané ve školním roce 2018/2019 dokončené v roce 2019/2020 

Dotační titul projekt Žádáno Kč Získáno Kč 

Podpora mezinárodní 

spolupráce dětí a mládeže 

v roce 2019 

Pohlednice, které spojují svět 12 000 5 300 

Podpora volnočasových 

aktivit – KÚ PK 

Společenské hry do čtenářského klubu 

a badatelského kroužku 
21 200 20 000 

Mikrogranty KÚ PK pro 

oblast školství, mládeže a 

sportu v roce 2019 

Badatelská školní expedice Šumava 28 000 15 000 

Ozoboti ve výuce  30 000 15 000 

Družina venku  30 000 
0 

(neposkytnuto) 

celkem 121 200 55 300 

 

Vzdělávací aktivity MAP, období k 24.6. 2019 

Název subjektu Počet využitých 

aktivit 

Finanční prostředky 

čerpané školou 

ZŠ a MŠ Ludvíka Očenáška Dolní Bělá 13 197 288 Kč 

 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 Škola prozatím nepořádala v rámci celoživotního učení žádný specializovaný kurz pro 

veřejnost.  

Můžeme se ale pochlubit pořádáním vlastivědných exkurzí, které mají na naší škole velmi 

dlouhou tradici – již více než 20 let – a které lze považovat za samostatný průběžný projekt pořádaný 

naší školou. 
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 V právě skončeném školním roce 2019/2020 se 12. 10. 2019 uskutečnila tradiční podzimní  

vlastivědné exkurze. V  pořadí již 47. do Spáleného Poříčí a Hořovic se zúčastnilo 30 žáků. Druhá 

vlastivědná exkurze (jarní) se z důvodu koronaviru neuskutečnila.  

Exkurzi organizoval pan zástupce – Mgr. Jaroslav Bican – který je nadšeným průvodcem po 

zajímavostech naší vlasti. Exkurzí se stejně jako v minulosti zúčastnili žáci ZŠ Kaznějov i zájemci 

z řad občanů Dolní Bělé. 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
 Na naší základní škole pracuje základní odborová organizace, ve které je sdruženo celkem 5 

zaměstnanců základní školy. 

S fondem kulturních a sociálních potřeb jsme hospodařili podle stávající kolektivní smlouvy.  

Při plnění úkolů ve vzdělávání úzce spolupracujeme s PPP Plzeň, jejíž pracovnice Mgr. Šárka 

Čechurová dojíždí podle svých časových možností na naši základní školu a nadstandardně tím 

zajišťuje péči o děti s vývojovými poruchami učení tím, že v určitých intervalech zjišťuje výsledky 

vzdělávání žáků, vliv individuálních plánů na posun žáka vpřed, aktuálně může reagovat na vzniklé 

problémy, konzultuje s výchovnou poradkyní správnost postupu. Myslím si, že tento způsob 

spolupráce je rodiči dotčených dětí vysoce hodnocen.  

Celkem dobrou spolupráci máme také se Speciálně pedagogickým centrem Plzeň, které nám 

pomáhá pečovat o děti s vývojovými poruchami řeči. 

V tomto školním roce jsme dále spolupracovali s odborem OSPOD ORP Kralovice, Policií ČR, 

P-centrem Plzeň a dalšími, kteří nám pomáhají v naší výchovně vzdělávací práci.  

Od konce roku 2016 spolupracovala škola se zřizovatelem – Obcí Dolní Bělá – na vytvoření 

společného školského obvodu. Ten nakonec vznikl v létě  2017. Součástí školského obvodu jsou obce: 

Loza, Bučí, Horní Bělá, Mrtník, Dražeň, Hvozd, Zahrádka, Líté, Krašovice. Obce tvořící školský 

obvod přispívají určitou částkou na provoz školy (částka je poměrně rozpočítána podle počtu dětí/žáků 

s trvalým bydlištěm v dané obci).   

Naši školu také navštívili zástupci některých středních škol – SOU stavební, SPŠ 

elektrotechnická. V listopadu navštívili žáci Informační a poradenské středisko ÚP v Plzni. Zde se 

mohli seznámit se školními vzdělávacími programy jednotlivých středních škol, studijními a učebními 

obory a jejich zaměstnaností.  

V říjnu 2019 navštívili žáci 9. ročníku:  

a) Posviť si na budoucnost – Festival práce a vzdělávání 

b) Úřad práce v Plzni 

Součástí obou akcí byly interaktivní workshopy, přednášky, diskuzní fóra a kariérové poradenství. 

Žákům bylo umožněno i v době vyučování navštěvovat dny otevřených dveří na zvolených 

středních školách.   

 

 

 

 

Závěr  

 
Školní rok 2019/2020 byl z důvodu epidemiologické situace velmi netypický. 11. 3. došlo 

k uzavření škol a přechodu na dálkovou výuku. Učitelé, žáci i rodiče nebyli na takový způsob výuky 

připraveni.  
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Přesto se ve velmi krátkém období (dvou týdnů) podařilo realizovat přechod na online výuku. 

Ohlasy na tento způsob výuky (ve velké většině kladné) využijeme i v dalším období. 

Z materiálního hlediska škola postrádá moderní odborné učebny i prostory, kde by žáci trávili 

svůj volný čas. Tato oblast je naší největší rezervou a je třeba se na ni soustředit. 

 

 

Základní informace o hospodaření školy 

 Za rok 2019 se jedná o skutečné čerpání. V případě dotací na rok 2020 jsou uvedeny 

rozpočtované hodnoty platné k 31. 8. 2020.  

Školné za MŠ, ŠD a kroužky ZŠ odpovídá skutečně vybraným částkám za část školního roku. 

1.9. – 31. 12. 2019 
Limit zaměstnanců 30,58   

dotace 
KÚ PK ÚZ 33353 5 407 760,00 

zřizovatel NIV dotace 582 000,00 

Projekty a granty   15 000,00 

Ostatní zdroje školné 

MŠ 55 650,00 

ŠD 26 760,00 

kroužky ZŠ 16 400,00 

1.9. – 31. 12. 2019 celkem  6 103 570,00 

1.1. – 31. 8. 2020 
Limit zaměstnanců 31,67   

dotace 
KÚ PK ÚZ 33353 12 405 154,00 

zřizovatel NIV dotace 1 164 000,00 

Projekty a granty   0 

Ostatní zdroje školné 

MŠ 56 922,00 

ŠD 18 062,00 

kroužky ZŠ 13 100,00 

1.1. – 31. 8. 2020 celkem  13 657 238,00 

Celkem  

KÚ PK  17 812 914,00 

Zřizovatel  1 746 000,00 

Projekty a granty  15 000,00 

Ostatní zdroje  186 894,00 

CELKEM   19 760 808,00 
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Zpracoval ředitel školy: Mgr. Jiří Hladík  ………………………………… 

 

Schváleno pedagogickou radou dne:   …………………………………. 

 

 

Za školskou radu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


