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1. Charakteristika školy 
 

1.1 Základní údaje o škole 

  

 

Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola 

Kašperské Hory, příspěvková organizace 

Zřizovatel Město Kašperské Hory 

Adresa školy Vimperská 230, 341 92 Kašperské Hory 

IČ 71005501 

DIČ CZ 71005501  

Telefon 376 582 305,  777 360 081 

Telefon/fax 376 582 178 

E-mail reditel.zskola@kasphory.cz 

Adresa internetové stránky www.kasphory.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do rejstříku škol Č.j.: 7717/2006-21 ze dne 10. 5. 2006 

Název zřizovatele Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory 

Součásti školy ZŠ, ZUŠ, MŠ, ŠD, ŠK, ŠJ 

IZO ředitelství  650 055 217 

Vedoucí a hospodářští 

pracovníci 

Mgr. Richard Nový – ředitel školy 

Mgr. Věra Korcová – zástupkyně ředitele 

Ing. Jitka Barossová - ekonomka 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

Základní škola – poskytuje základní vzdělání 

Základní umělecká škola – poskytuje základní vzdělání 

v jednotlivých uměleckých oborech 

Mateřská škola – zabezpečuje předškolní výchovu 

Školní družina a školní klub – slouží k výchově, 

vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků mimo 

vyučování 

Školní jídelna - zabezpečuje stravování dětí, žáků a 

pracovníků 

 

 

Základní škola a Základní umělecká škola Kašperské Hory, okres Klatovy vznikla jako 

příspěvková organizace 1. 1. 2003. V souladu s legislativou  se v roce 2006 název změnil na 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková 

organizace. Součástmi školy byly v uplynulém školním roce dvě základní školy, základní 

umělecká škola, dvě školní družiny a školní klub, dvě mateřské školy, dvě školní jídelny a 

jedna výdejna. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb jsou v Kašperských 

Horách, Strašíně a v Soběšicích. Tento složitý soubor škol se specifickými podmínkami 

bohužel klade velké nároky na rozpočet, kde je velký problém dostat se do souladu s 

normativními metodami financování. 
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1.2 Prostorové vybavení a materiální podmínky 

 

Základní škola sídlí v historické budově, která je majetkem města Kašperské Hory, 

nedávno oslavila 100 let své existence. Mateřská školka má k dispozici samostatné křídlo, 

ZUŠ využívá tři učebny v přízemí. Součástí areálu je školní pozemek, zahrada s dětským 

hřištěm pro MŠ, školní zahrada, multifunkční hřiště s tartanovým povrchem, travnaté a 

vyasfaltované hřiště, stará nevyhovující tělocvična.  

Během několika posledních let proběhla postupně rekonstrukce vnitřních i vnějších 

částí budov (naposledy fasáda a střecha v roce 2011). Školní kuchyně byla modernizována 

podle norem EU v roce 2005.  

Škola byla podle hygienických požadavků kompletně vybavena stavitelným nábytkem 

pro žáky. Nejnovější vybavení bylo pořízeno do učebny výtvarné výchovy, v červnu byly 

novým nábytkem vybaveny obě třídy MŠ v K. Horách, školní družina, školní klub.  

 Postupně se podle finančních možností dokupují učební pomůcky, rozvíjí se využívání 

interaktivních tabulí při výuce. 

 V počítačové učebně je umístěno 20 počítačů s rychlým připojením k internetu, ve 

školním klubu i školní družině jsou 4 počítače. K dispozici je též řada výukových a 

encyklopedických programů pravidelně využívaných při výuce.  

 

 

1.3 Rada školy 

 

Rada školy –  pracovala od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011v následujícím složení: 

předseda:    Mgr. Irena Oudesová 

členové:      Ing. Hana Naušová 

              Mgr. Alena Jelínková 

             Mgr. Jaroslav Havel 

              Radek Šubr 

              Ludmila Kurzová     

 

Po uplynutí tříletého funkčního období ukončila rada v uvedeném složení svou činnost a od  

1. 1. 2012 pracuje ve složení: 

předseda:  Ing. Hana Naušová  

členové:    Bohuslava Bernardová  

              Mgr. Pavlína Nová   

              Mgr. Jaroslav Havel 

              Radek Šubr 

              Jana Švajková 

 

Činnost školské rady je v souladu s úkoly stanovenými školským zákonem. Zabývá se  

rozpočtem školy, personálním obsazením a organizací výuky ve škole, stavem tělocvičny a 

dětských hřišť, řešením dopravní situace před školou, zájmovou činností žáků, možnostmi 

účasti dětí a žáků na soutěžích, podněty a připomínkami rodičů k činnosti školy. Dobrá 

spolupráce vedení školy a Rady školy je velice důležitá pro fungování a další rozvoj všech 

pracovišť, která naše organizace sdružuje.   
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2. Přehled oborů vzdělávání poskytovaných v souladu se 

zápisem ve školském rejstříku 
 

 

2.1 Součásti školy 

 

součásti školy kapacita 

Základní škola 620 

Základní umělecká škola 94 

Mateřská škola       105 

Školní družina 60 

Školní klub 50 

Školní jídelna  440 

Školní jídelna - výdejna 50 

 

 

2.2 Vzdělávací programy školy 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Z pohádky do pohádky 

 

 

2.3 Typ školy 

 

ZŠ K. Hory – úplná, 1. a 2. stupeň (spojené ročníky v jedné třídě:  ano , 2. + 5., a 3 + 4. 

ročník ) 

ZŠ Strašín – neúplná, 1. stupeň  (spojené ročníky v jedné třídě: ano, 1., 3., 5.  ročník  )   

 

 

2.4 Seznam pracovišť 

 

Pracoviště Adresa Počet tříd Počet dětí, žáků 

Hlavní budova: ředitelství 

ZŠ  

ZUŠ 

ŠD 

ŠK  

ŠJ  

341 92 Kašperské Hory, Vimperská 230,   

 

7 

 

2 

1 

123 

71 (58/13)* 

54 

7 

92/26/53** 

Další místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

MŠ 

ŠJ – výdejna 
341 92 Kašperské Hory, Vimperská 231 

2 50 

50 

MŠ 

ŠJ  
342 01 Sušice, Soběšice 146 1 

15 

15 

MŠ 342 01 Sušice, Strašín 149 0 0 

ŠJ 342 01 Sušice, Strašín 171  0 

ZŠ 

ŠD 
342 01 Sušice, Strašín 63 

1 

1 

10 

6 

*Počet žáků v hudebním / výtvarném oboru 

**Číselné hodnoty vyjadřují počty obědů pro žáky / zaměstnance školy / cizí strávníky 
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2.5 Doplňková činnost – byla realizována v následujících oborech: 

 

- Zpracování účetnictví (pro Základní školu, Kašperské Hory, Bohdana Týbla 18) 

- Hostinská činnost (obědy pro cizí strávníky) 

- Pronájem nebytových prostor 

- Pronájem tělovýchovných zařízení 

 

 

2.6 Spádový obvod  - rozsáhlý 

 

Annín 

Rejštejn, Srní, Modrava, Filipova Huť, Svojše 

Červená 

Tuškov 

Soběšice, Strašín, Nezdice 

 

 

2.7 Specializované třídy – 0 

 

Pozn.: Usnesením Zastupitelstva Města Kašperské Hory z 8. veřejného zasedání ze 

dne 11. dubna 2012, bylo pod bodem č. 11 schváleno s účinností od 1. července 2012  

a) převedení zřizovatelské funkce Základní školy, Kašperské Hory, Bohdana  Týbla 18 

na město Kašperské Hory od 1. 7. 2012 

b) zařazení tříd pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do Základní školy, 

Základní umělecké školy a Mateřské školy Kašperské Hory formou skupinové 

integrace 

Od 3. 9. 2012 byly tedy otevřeny dvě samostatné specializované třídy pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (skupinová integrace). 

 

 

2.8 Individuální integrace žáků  

 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení - 

Sluchově postižení - 

Zrakově postižení - 

S vadami řeči - 

Tělesně postižení - 

S více vadami - 

S vývoj.poruchou učení a chování 20 

Celkem 20 

Výuka pro žáky s SPU probíhá dle individuálních plánů učiva. 
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3. Pracovníci školy 
 

 

3.1 Přehled o zaměstnancích školy (souhrnně ZŠ, ZUŠ a MŠ) 

 

Počet pedagogických pracovníků 21,765/22,455* 

Počet ostatních pracovníků  12/12,551* 

*lomené číslo: průměrný fyzický stav / přepočtený stav 

 

 

3.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

 

Součást 

PO 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav k 1. 9. 2011 

SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + 

DPS * 

VŠ jiné bez 

DPS * 

MŠ 4,5 0,5       

ZŠ 0,68     10,79 0,96 0,73 

ZUŠ  0,57    1,40  0,74 

ŠD, ŠK 1,90        

* DPS = doplňkové pedagogické studium 

 

 

3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání ředitelů 2011 / 2012 

 

Počet vzdělávacích akcí                                 15 

Celkový počet účastníků                                 11 

Vzdělávací instituce 
KCV a JŠ Plzeň, Národní institut pro další 

vzdělávání, AV media, PC Klatovy  

 

Pozn.: je uváděn skutečný počet navštívených akcí i počet pedagogů bez ohledu na to, že 

některé akce byly navštíveny více pedagogy (práce s interaktivní tabulí, činnostní učení) a     

4 pedagogičtí pracovníci se zúčastnili více akcí. 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá dle plánu DVPP, který vychází 

především z nabídky pedagogického centra. Vzhledem k místu konání většiny těchto akcí 

(převážně Plzeň), je ale velkým problémem jak zajištění suplování za nepřítomného 

pracovníka, tak i časová a  finanční náročnost akcí. 
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4. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 
 

 

4.1 Zápis žáků do 1. třídy 

 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Počet zapsaných dětí Počet tříd 

(oddělení) navržen skutečnost 

K.Hory           20 7 7 13 1 

Strašín            0 0 0 0 0 

Pozn.: 1 žák byl zapsán, před nástupem do 1. třídy se odstěhoval 

 

 

4.2 Absolventi a jejich další uplatnění 

 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné 

  16 2 6 8 0 0 

 

Z toho počet žáků  

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku  0 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 

Počet žáků 

- přihlášených na víceletá gymnázia 0 

- přijatých na víceletá gymnázia 0 

 

 

Počet žáků do 

SpŠ 

do jiné 

ZŠ 

zvláštní způsob 

plnění PŠD 

dodatečný 

odklad PŠD 

- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk. roku 1  6 0 0 
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5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 

 

5.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8. 2012) 

 

Počet žáků celkem 
Prospělo s 

vyznamenáním  
Prospělo Neprospělo 

Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

Kašp. Hory    123 

Strašín             10 

38 

6 

84 

3 

1 

1 

        3 

        1 

1 

0 

 

Analýza problematiky neprospěchu:  

příčinou neprospěchu je přístup žáků ke školní práci, vysoká absence některých žáků, 

nedostatečná domácí příprava na vyučování a často i nedůsledná kontrola činností žáků ze 

strany rodičů. 

 

 

5.2 Chování žáků 

 

 Počet žáků % 

Snížený stupeň z chování 8 5,8 

- z toho 2. stupeň 8 5,8 

- z toho 3. stupeň 0 0 

 

 

5.3 Docházka žáků 

 

Zameškané hodiny celkem 6 666 % 

- z toho neomluvené 1 0 

 

 

5.4 Kurzy k doplnění vzdělání: 0 

 

 

5.5 Přehled volitelných a nepovinných předmětů:  

- Další cizí jazyk (německý) 

- Cvičení z ČJ 

- Sportovní hry 

 

 

5.6 Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání: 

Zařazení tematických celků do předmětů výchova k občanství, rodinná výchova, 

člověk a svět práce. 

 

 

5.7 Plnění programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 

Zařazení tematických celků do předmětů přírodověda, přírodopis, chemie, výchova 

k občanství. 
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6. Výchovné poradenství, prevence sociálně patologických 

jevů 

 
6.1 Výchovné poradenství 

 

Hlavní body činnosti výchovné poradkyně ve školním roce 2011/2012: 

 

Září: příprava IVP pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Říjen: příprava konzultací výsledků testů profesní orientace (s PPP) 

Listopad: čtvrtletní hodnocení IVP s rodiči, TU 

Prosinec – únor: práce s vycházejícími žáky, konzultace při hledání dalšího studia  

Březen: zápisové lístky 

Duben: hodnocení IVP, spolupráce se SŠ v rámci přijímacího řízení 

Květen: evidence výsledků přijímacích řízení 

Červen: hodnocení plnění plánu VP, spolupráce při závěrečné klasifikaci 

 

Průběžné: práce se žáky s výchovnými problémy – rozhovory se žáky, konzultace s rodiči, 

spolupráce s třídními učiteli, práce s žáky se specifickými poruchami učení, spolupráce 

s dyslektickou asistentkou a vyučujícími 

  

 

6.2    Prevence sociálně patologických jevů 

 
Činnost školy v této oblasti je možné shrnout do následujících bodů 

 

 Seznámení žáků s pravidly chování ve škole i v době, kdy ve škole již nejsou. Školní 

řád zahrnuje zákaz týkající se užívání návykových látek. 

 e-bezpečnost: seznámení rodičů a žáků s nebezpečími spojenými s používáním 

internetových sítí (29. 6. 2011 byli proškoleni učitelé) 

 Problematika nebezpečí požívání návykových látek, šikany atd. se pravidelně objevuje ve 

vyučovacích předmětech  

 Nabídka volnočasových aktivit (zájmové kroužky, ŠK, ŠD, ZUŠ). 

 Zapojení 2. stupně do projektu „Žijeme zdravě“. Aktivity i besedy na daná témata: „Učení 

není mučení“ - zdravé učení, „Slunce = pozitivní energie“ - mezilidské vztahy, „Zelenina má 

zelenou“ – výživa, „Hejbejte se kosti moje“ – sport a pohyb. 

 Účast na pořadu Josefa Klímy „Raději nezačínat“o tom, kam až mohou drogy člověka dovést 

 Charitativní sbírka Červená stužka proti AIDS (vybraní žáci 9. třídy po proškolení) 

 Beseda s kriminalisty z Klatov  

 Zapojení do evropského školního programu prevence Unplugged, EU-DAP (Evropská 

prevence užívání návykových látek).  

 Škola zakoupila testy, které pomocí slin odhalí přítomnost THC. Rodiče písemně souhlasili 

s použitím. 

 Příkladné chování, aktivní postoj ke škole i úspěchy v mimoškolní činnosti vybraných žáků 

byly na konci školního roku oceněny „Zlatým oříškem“.  
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7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 
 

7.1 Zájmová činnost organizovaná školou  
 ZUŠ – obory hudební a výtvarný 

 Zájmové kroužky: Hudebně – pohybový 

    Pěvecký sbor 

    Taneční skupina Junioři 

    Florbal 

    Divadelní 

    Modelářský 

    Dyslektická náprava 

    Logopedie 

    Myslivecký 

    Angličtina MŠ + 1. tř. 

Pozn:  Pro žáky je k dispozici i žákovská knihovna 

 

 

7.2 Mimoškolní aktivity 
 Žáci jsou zapojeni v oddílu kopané, lyžařském oddílu, atletickém oddílu, družstvu požárníků, 

oddílu skautů. 

    

 

7.3 Veřejná vystoupení a prezentace školy na veřejnosti 
 Vystoupení divadelního kroužku na přehlídce dětských divadelních 

souborů v Praze s pohádkou „Sněhurka“ 

 Vánoční besídka 

 Adventní koncert 

 Koncerty ZUŠ 

 

 

7.4 Akce pořádané pro žáky školy, navštívené školou 
 Noc s Andersenem 

 Májová laťka (školní kolo) 

 Lyžařský výcvik – SKI areál K. Hory 

 Pasování žáků 1. třídy na čtenáře 

 Den na sněhu 

 Den Země 

 Pohádkový les 

 Den s Armádou ČR 

 Výcvik na dopravním hřišti 

    

Exkurze a výlety: 

 Akademie řemesel Klatovy 

 Český Krumlov, muzeum fotografie 

 Rokyta (Informační středisko NP Šumava) 

 Techmánie Plzeň, Plzeňské podzemí, Pivovarské muzeum 

 ZOO Plzeň (společný výlet s dětmi z Grafenau) 
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Kulturní a společenské akce:  

 2x koncert ZUŠ (vánoční, závěrečný) 

 Divadlo Kolem – O líném ševci 

 Poví ti to přísloví 

 Divadlo Balynka (ekologická témata) 

 Nejmilejší koncert 

 Jak to bylo o Vánocích 

 Den Země 

 Den s hasiči 

 Den hudby 

 Pasování na čtenáře (pro 1. třídu)  

 Beseda s autorkou knihy „Šumavská světýlka“ 

 Dravci (ukázka výcviku)  

 Filmová představení Lidice, Saxana a lexikon kouzel, Šmoulové 

 

 

7.5 Činnost ŠK, ŠD, pořádané akce 
 Školní družina se snažila během školního roku realizovat obsahy a cíle ŠVP pro ŠD. Žáci 

využívali pravidelně vedlejší hernu, družina byla kompletně vybavena novými stoly a židlemi. 

 

Akce ŠD:  

 Celostátní soutěž Světlohraní (první cena!) 

 Soutěž o stavebnice Gecco (zvláštní ocenění) 

 Soutěž s Pickwickem 

 Celoroční projekt „V zdravém těle zdravý duch“  

 Drakiáda 

 Strašidelný den 

 Mikulášská 

 Vánoční besídka 

 Karneval 

 Besídka ke Dni matek 

 Červnové slavnosti 

 Vystoupení „Divadélka“ – Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O rybáři a rybce, 

Malá pohádka o řepě 

 

Školní klub sloužil převážně pro žáky druhého stupně. Volné hodiny zde mohou trávit i 

nepřihlášení žáci. Činností se prolínal celoroční projekt „A to je ta krásná země, země 

česká“. 

 

Akce ŠK: 

 Mikulášská nadílka 

 Výzdoba školy k adventu, Vánocům, jarní výzdoba oken školy 

 Vánoční besídka, dárky 

 Výroba dárků, výzdoba školy k zápisu do ZŠ 

 Maškarní karneval 

 Výroba dárků ke Dni matek (šperky ze skla, keramiky) 

 Májový táborák 

 Oslava Dne dětí 
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7.6 Činnost MŠ 
 

Činnost probíhala posledním rokem podle vypracovaného ŠVP „Z pohádky do pohádky“. 

Akce MŠ: 

 Programy IS NP Šumava 

 Filmová a divadelní představení (Sušice, K. Hory) 

 Vystoupení na besídkách (pro důchodce, Vánoce, Den matek) 

 Rej čarodějnic 

 Sportovní den 

 Den dětí 

 Návštěva Muzea hraček, Muzea Šumavy 

 Výlet do Dinoparku a Zoo v Plzni 

 Výstava výtvarných děl (Hradec Králové) 

 Velikonoční výstava 

 

Velice pozitivní ohlas u veřejnosti mělo prodloužení prázdninového provozu školky. Pokrytí 

nákladů na činnost v tomto období zajistil zřizovatel. Doufáme, že i v příštích letech budeme 

moci tuto službu rodičům nabídnout.  

 

 

7.7 Účast žáků školy v soutěžích 
 

 Recitační 

 Olympiáda z ČJ, AJ (okresní kolo) 

 Vánoční hvězda 

 Modrá pyramida (výtvarná) 

 Naše město (výtvarná) 

 Zimní olympiáda 

 Coca cola cup (kopaná) 

 Duatlon na Srní (běh + plavání) 

 Atletická trojboj 

 Bruslení na ZS v Sušici 

 Den na sněhu 

 Taneční soutěže 

 Účast ve výtvarné soutěži „Naše město“ 

 „NP ve školních lavicích“ (přírodovědná) 

 

 

7.8 Účast na mezinárodních programech a mezinárodní spolupráce 

(partnerské školy, příhraniční spolupráce aj.) 
 

Partnerem naší školy je Grundschule Grafenau  

Společné akce (finanční příspěvky od města Grafenau i Kašperské Hory): 

 Vánoční besídka 

 Výlet do ZOO Plzeň  
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7.9 Účast v rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem a 

jiných  (název projektu, finanční dotace a spolufinancování)  

 
Rozvojové programy: 

- Financování asistentů pedagoga pro děti a žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním 

-   Učební pomůcky pro žáky 1. ročníku 

-   Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 

-   Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků 

- Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotl. krajích s přihlédnutím 

k rozdílné hustotě osídlení 

-   EU peníze do škol 

 

Pozn.: výše dotace viz ekonomická část 

 

 

7.10 Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 
 Projekt EU „Peníze do škol“ 

 Zapojení do projektu Společnosti pro kvalitu školy - bezplatné testování 

„Diagnostika žáků 5. a 9. ročníku“. 

 Programy „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ dotované státem 

 

  

7.11 Spolupráce školy na regionální úrovni:  
 

 MěÚ a obecní úřady obcí s odloučenými pracovišti (provozní záležitosti, 

opravy, rekonstrukce…) 

 Technické služby (údržba areálu školy) 

 MěKIS Kašperské Hory (kulturní akce) 

 TJ Kašperské Hory (sportovní akce) 

 Snowhill (skiareál, lanovka pro lyžařský výcvik) 

 IS NP Šumava (vzdělávací akce, environmentální výchova) 

 Muzeum Šumavy (výstavy, vzdělávací akce) 

 SRPDŠ (pomoc při akcích školy, finanční příspěvky) 

 Pedagogicko psychologická poradna (Profi testy, vyšetření, individuální 

plány)  

 251. plro Strakonice (branný den) 

 Dětský domov (společné akce, vzdělávání umístěných žáků) 

 ZŠ Bohdana Týbla (společné akce) 
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8. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2011/2012 nebyla škola předmětem kontroly ČŠI  

Proběhla kontrola VZP,  bez závad. 

 

 

 

9. Výkon státní správy 
 

 

9.1 Rozhodnutí ředitele školy 
 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 7 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Zařazení dětí do ZŠ, MŠ 55 0 

Prodloužení docházky 2 0 

Snížení úplaty ZUŠ 7 0 

 
Pozn.: Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle Školského zákona. 

 

 

9.2 Počet osvobozených žáků 
 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:  0 

Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 

Počet žáků osvobozených z výuky:     2* 

 

*Jedná se pouze o osvobození z tělesné výchovy (zdravotní důvody) 

 

 

9.3 Počet evidovaných stížností 
 

Celkový počet evidovaných stížností 0 

- z toho oprávněných 0 

- z toho částečně oprávněných 0 

- z toho neoprávněných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu 0 

 

  

9.4 Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 
 

Nebyly podávány žádné informace týkající se uvedeného zákona 
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10. Analýza školního roku 

 
 Ve školním roce 2011/2012 pokračovala výuka podle nového Školního vzdělávacího 

programu nazvaného „Naše škola“. Ten je průběžně vyhodnocován, na základě zkušeností a 

pravidelného hodnocení upravován. Podle finančních možností jsou prováděny inovace 

učebnic a výukových pomůcek.   

 Jak je vidět z informací uvedených v jednotlivých bodech této výroční zprávy, škola 

nabízí velké množství volnočasových aktivit. Zároveň připravuje pro své žáky pestré 

spektrum akcí přímo či nepřímo souvisejících s výukou. Žáci se účastní mnoha sportovních i 

kulturních akcí, soutěží, veřejně vystupují a prezentují školu. Na vysoké úrovni je též 

prevence sociálně patologických jevů a výchovné poradenství.  

Úspěšně nadále pokračuje mezinárodní spolupráce se školami v Grafenau. Zapojením 

do projektu „EU peníze školám“ se zvýšila časová vytíženost mnoha učitelů. Zároveň však 

škola získala další finanční prostředky pro zkvalitnění výuky.  Další finanční prostředky byly 

získány z různých rozvojových programů.  

Školu navštěvuje mnoho problémových žáků, navíc na prvním stupni je nutné spojovat 

třídy. Význam působení asistenta pedagoga v těchto podmínkách a jeho pomoc jak 

vyučujícím, tak hlavně dětem jsou značné.  

  Do chodu školy dále zasahuje výraznou měrou úbytek žáků. Důvodů je hned několik. 

V současné době jsou statisticky slabší populační ročníky. Mnoho rodičů nemůže v místě najít 

zaměstnání. Rodiny se často stěhují do větších měst nebo dojíždějí za prací např. do Sušice a 

děti tím pádem odvážejí s sebou. Kolísání počtů způsobuje i stále častější návrat dětí 

umístěných v místním dětském domově zpět do rodin.  

Škola se dlouho pohybovala na hraně zákonné výjimky týkající se průměrného počtu 

žáků na třídu. Usnesením RM Kašperské Hory č. 29 ze dne 23. 11. 2011 byla povolena 

výjimka z počtu žáků (do limitu pro ZŠ chybělo od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 5 žáků).  

K 30. 6. 2012 bylo uzavřeno odloučené pracoviště ZŠ ve Strašíně. Sedm žáků přešlo 

do Kašperských Hor, zároveň se ještě několik dalších do konce srpna přihlásilo. Tím byl 

problém s výjimkou dočasně vyřešen. 

Během konce školního roku nastaly další výrazné změny, které se týkají činnosti školy 

v příštích letech. Od 1. 7. 2012 jsou součástí školy na základě usnesení Zastupitelstva Města 

Kašperské Hory dvě samostatné třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

(skupinová integrace). Škola zároveň přebírá veškeré pracovně právní vztahy zrušené 

organizace Základní škola, Kašperské hory, Bohdana Týbla 18. Již během června došlo ke 

stěhování, pro speciální třídy byly vyčleněny tři učebny v přízemí budovy.  

Do 31. 7. 2012 působil ve funkci ředitele školy Mgr. Karel Schön. Na základě 

výsledků konkurzního řízení došlo ke změně, od 1. 8. 2012 byl jmenován Mgr. Richard Nový.  

 

  

 
V Kašperských Horách 4. 10. 2012      ……………………………… 
                        Ředitel školy 

 
 

 

Školská rada schválila dne 4. 10. 2012      ……………………………… 
                        Předseda ŠR 
 

 

 
Pozn.: Nedílnou součástí této výroční zprávy je ekonomická část, viz bod 11 (str. 17 – 19). 
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11.  Ekonomická část  - hospodaření školy za rok 2011 

 

1. Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011         

( fyzický stav/přepočtený stav ) – včetně DČ    

 
Pedagog. zaměstnanci Ostatní zaměstnanci 

Počet zaměstnanců 
21,765/22,455 12/12,551 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 
23.201,00 14.819,00 

 

2.  Zpráva o hospodaření  

   

a) Příjmy (kalendářní rok 2011) 

 

 Hlavní 

činnost 

Účelové 

dotace 

Doplňková 

činnost 
CELKEM 

Dotace na přímé výdaje ze SR 10.953.000,00 0,00 0,00 

11.615.762,00 

Účelové dotace a granty 0,00 *662.762,00 0,00 

Zúčtování fondů  24.776,00 0,00 0,00 24.776,00 

Příspěvek zřizovatele na provozní 

výdaje v rámci rozpočtu 
2.014.580,00 0,00 0,00 2.014.580,00 

Mimorozpočtové příspěvky od ÚSC  0,00 0,00 0,00 0,00 

Poplatky od rodičů - MŠ, ŠD, ŠK, 

ZUŠ, zájmové kroužky 
125.855,00 0,00 0,00 125.855,00 

Ostatní poplatky od rodičů (stravné, 

pracovní sešity, za poškozené věci)  
600.704,00 0,00 0,00 600.704,00 

Příjmy z doplňkové  činnosti :  

ŠJ, TV, účetnictví 
0,00 0,00 814.570,80 814.570,80 

Ostatní příjmy – prodej kalendářů,  

sběr elektrospotřebičů, úroky BÚ 
16.847,56 0,00 0,00 16.847,56 

PŘÍJMY CELKEM 13.735.762,56 662.762,00 814.570,80 15.213.095,36 

 ÚZ 33 457  –  309.640,-  (asistent pedagoga – ZŠ Strašín, ZŠ Kašperské Hory, MŠ 

Kašperské Hory) 

 ÚZ 33 017  –    15.000,-  (učební pomůcky pro žáky 1. ročníků) 

 ÚZ 33 025  –    11.000,-  (vybavení škol pomůckami kompenzačního a 

rehabilitačního charakteru)     

*  ÚZ 33 015  –    15.000,-   (podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotl. 

krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení) 

*  ÚZ 33 027  –  153.000,-   (posílení platové úrovně pedagog. prac.) 

* ÚZ 33 123  –  159.122,-   (EU peníze do škol) 
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  b) Výdaje (kalendářní rok 2011) 

 

 Hlavní 

činnost  - 

dotace ze 

státních 

prostředků 

Hlavní 

činnost –

účelové 

prostředky 

 

Doplňková 

činnost 
CELKEM 

NEINVESTIČNÍ (CELKEM) 13.718.297,77 662.762,00 788.706,65 15.169.766,42 

z toho:     

- přímé náklady (celkem) 10.953.000,00 662.762,00  11.615.762,00 

    platy pracovníků 7.977.000,00 353.782,00  8.330.782,00 

    ostatní osobní náklady 44.000,00   44.000,00 

    zákonné odvody + FKSP 2.783.112,00 123.858,00  2.906.970,00 

    náhrady za nemoc 40.767,00   40.767,00 

    náklady na DVPP 7.740,00   7.740,00 

    náklady na učební pomůcky 53.184,00 185.122,00  238.306,00 

    přímé ONIV ost. (zák. poj., OOPP) 47.197,00   47.197,00 

     

- provozní náklady (celkem) 2.765.297,77  788.706,65 3.554.004,42 

    spotřeba materiálu 1.046.889,17  428.831,20 1.475.720,37 

    energie 443.230,33  54.402,67 497.633,00 

    cestovné 25.637,00  0,00 25.637,00 

    opravy a údržba nemovitého majetku 114.250,60  15.406,60 129.657,20 

    nákup služeb 910.098,27  20.832,58 930.930,85 

    platy + ostatní osobní náklady 48.000,00  176.777,00 224.777,00 

    zákonné odvody + FKSP 16.320,00  61.629,00 77.949,00 

    náhrady za nemoc 0,00  0,00 0,00 

    odpisy majetku 137.126,00  30.118,00 167.244,00 

    ostatní náklady 23.746,40  709,60 24.456,00 

 

 

 

  c) Hospodářský výsledek  dosažený za kalendářní rok 2011 (v Kč):  

 

 Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost 
Celkem 

HV před zdaněním  17.464,79 25.864,15 43.328,94 

Daň 0,00 0,00 0,00 

HV po zdanění  17.464,79 25.864,15 43.328,94 

 

 

  d) Rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): 

 

  Fond odměn Fond rezervní Celkem 

34.663,00 8.665,94 43.328,94 
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e) Tvorba a užití peněžních fondů (v Kč) 

 

 Stav k 1.1.2011 Tvorba        Použití   Stav k 31.12.2011 

Fond odměn 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 

Fond kulturních  

a sociálních potřeb 
133.479,33 85.249,00 151.280,00 67.448,33 

Rezervní fond 344.346,83 407.183,43 24.776,00 726.754,26 

Investiční fond 15.084,00 167.244,00 167.244,00 15.084,00 

CELKEM 521.910,16 659.676,43 343.300,00 838.286,59 

 

*Z investičního fondu odvedeno 167.244,- Kč  zpět do rozpočtu zřizovatele (odvod z odpisů) – 

dle rozhodnutí Rady města 

 

 

  f) Plnění závazných ukazatelů - kalendářní rok 2011 (v Kč) 

 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 32,51 34,006 -1,496 

Mzdové prostředky na platy 7.977.000,00 7.977.000,00 0,00 

Mzdové prostředky – OPPP 44.000,00 44.000,00 0,00 

Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ + odvody 2.932.000,00 2.932.000,00 0,00 

CELKEM ROZPOČET KÚ  10.953.000,00 10.953.000,00 0,00 

 

Překročen limit zaměstnanců (-1,496): 

– zástupy za dlouhodobější nemoci navyšují stanovený limit zaměstnanců  

– asistent pedagoga:  

- 1,5 úvazku (ZŠ Strašín, ZŠ Kašperské Hory, MŠ Kašperské Hory) 

- souhlas KÚ Plzeňského kraje   

- účelové dotace – ÚZ 33 457,  limit pracovníků nenavýšen 

 

 

  g) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků,  objem vynaložených  Kč)  

       - (viz Pokyn  ministra školství č.j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT č. 8/2001 ) 

 

Vzdělávání 
Počet pedagogických 

pracovníků 
Kč 

Vedoucích pracovníků 1 500,00 

V oblasti cizích jazyků 1 3.160,00 

V oblasti čtenářské dovednosti 1 500,00 

K prohloubení odbornosti 4 3.580,00 

CELKEM 7 7.740,00 

 

 

Pozn.: Ekonomickou část výroční zprávy sestavila: Ing. Jitka Barossová  


