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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 základní škola, základní 

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

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

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 a učebnu výtvarné výchovy. 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. 

Odloučené pracoviště MŠ Soběšice má samostatnou budovu s pozemkem a dětským hřištěm. 

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 výškově stavitelným 

nábytkem pro žáky. V posledních dvou letech bylo pořízeno nejnovější vybavení do učebny 

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

školní klub.  

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

audiovizuální techniky a interaktivních tabulí při výuce. 

 V roce 2012 byly dovybaveny další dvě třídy interaktivními tabulemi, celkem jsou ve 

škole nyní již čtyři. Škola má k dispozici od minulého školního roku nově i dvě 

kompletní počítačové učebny s rychlým připojením k internetu, ve školním klubu i školní 

družině jsou další počítače. K dispozici je též řada výukových a encyklopedických programů  

pravidelně využívaných při výuce. Nově škola využívá i sady elektronických a 

elektrotechnických stavebnic pro vyšší názornost a zkvalitnění výuky. 

 Během příštího školního roku by měla být nahrazena nevyhovující tělocvična novou 

halou. 

 

 

1.3 Rada školy 

 

Rada školy – pracuje od 1. 1. 2012 v následujícím složení: 

 

předseda:  Ing. Hana Naušová  

členové:    Bohuslava Bernardová (od 1. 3. 2013 Ing. Alena Balounová) 

              Radka Kolářová  

              Mgr. Jaroslav Havel 

              Radek Šubr 

              Jana Švajková 

 

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

pravidelných setkáních se rada zabývala rozpočtem školy, personálním obsazením a 

organizací výuky ve škole, stavem tělocvičny a dětských hřišť, zájmovou činností žáků, 

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

Dobrá spolupráce vedení školy a Rady školy během školního roku byla velice důležitá pro 

fungování a další rozvoj všech pracovišť, která naše organizace sdružuje.   

Ke změně složení došlo na základě usnesení Rady Města Kašperské Hory. 
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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       65 

Školní družina 75 

Školní klub neuvádí se 

Školní jídelna  440 

Školní jídelna - výdejna 50 

 

2.2 Vzdělávací programy 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Naše škola“ 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Základní škola speciální 

Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Z pohádky do pohádky“ 

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy „Krása v umění“ 

Učební plány pro základní umělecké školy 

 

2.3 Typ základní školy 

 

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

 

9 (7/2)* 

 

3 

1 

149 (133/16 )* 

74 (58/16)** 

67 

16 

107/31/40*** 

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 

*Počet žáků v běžných  / speciálních třídách 

**Počet žáků v hudebním  / výtvarném oboru 

***Číselné hodnoty vyjadřují počty obědů pro žáky / zaměstnance školy / cizí strávníky 

 

Pozn.: počty žáků jsou k datu 1. 1. 2013, odpovídají podkladům pro stanovení rozpočtu na 

kalendářní rok 2013. Téměř ve všech oblastech došlo oproti předchozímu školnímu roku 

k nárůstu jednotlivých počtů. 
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2.5 Doplňková činnost – byla realizována v následujících oborech: 

 

- 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 – 2 

 

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

vzdělávacími potřebami (skupinová integrace).  

V jedné třídě byli vyučováni žáci s lehkým mentálním postižením, v druhé se středním a 

těžkým mentálním postižením. 

 

 

2.8 Individuální integrace žáků  

 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení - 

Sluchově postižení - 

Zrakově postižení - 

S vadami řeči - 

Tělesně postižení - 

S více vadami - 

S vývojovou poruchou učení a chování 20 

Celkem 20 

 

Výuka pro žáky s SPU probíhá dle individuálních plánů učiva. Veškeré individuální plány 

jsou schváleny rodiči i pedagogicko-psychologickou poradnou, popř. speciálním 

pedagogickým centrem. 
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3. Pracovníci školy 
 

 

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

 

Uvedeno v ekonomické části 

 

 

3.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

 

Součást 

PO 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav k 1. 9. 2012 

SpŠ SŠ jiné Konzervatoř SOU 
Studium 

AP 
VŠ-PF 

VŠ jiné + 

DPS * 

VŠ jiné bez 

DPS * 

MŠ 4,5 0,2       

ZŠ      12,41 1,00 0,68 

AP     1,32    

ZUŠ  0,57 0,43   1,59   

ŠD, ŠK 1,5   0,51     

* DPS = doplňkové pedagogické studium 

 

 

3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání ředitelů 2012 / 2013 

 

Počet vzdělávacích akcí 9 

Celkový počet účastníků 16 

Vzdělávací instituce 
KCV a JŠ Plzeň, Národní institut pro další vzdělávání, AV 

media, Trianon Čechy, o.s. Centrum primární prevence 

 

Další vzdělávání probíhá na základě plánu vypracovaného na začátku školního roku. 

Průběžně se dopracovává v pololetí podle dalších nabídek organizací poskytujících 

certifikované semináře.  

Prioritou v uplynulém školním roce bylo proškolení co největšího počtu pracovníků v práci 

s novými interaktivními tabulemi a školení související zejména se splněním podmínek 

projektu EU peníze školám. 

Pedagogičtí pracovníci byli během školního roku přihlášeni na celkem 19 vzdělávacích akcí. 

Více než polovinu bohužel organizátoři nakonec neuskutečnili.  

Je uváděn skutečný počet navštívených akcí i počet pedagogů bez ohledu na to, že některé 

akce byly navštíveny více pedagogy (Práce s interaktivní tabulí, Krajská odborná konference 

k zapojení interaktivní tabule do výuky, Voda kolem nás) a 3 pedagogičtí pracovníci se 

zúčastnili více akcí. 
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4. Přijímací řízení a další zařazení absolventů školy 
 

 

4.1 Zápis žáků do 1. třídy 

 

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

(oddělení) navržen skutečnost 

22 6 6 16 1 

 

Pozn.: 1 žákyně byla zapsána, před nástupem do 1. třídy se odstěhovala 

           1 žák byl zapsán v jiné škole, nastoupil do naší ZŠ 

 

 

4.2 Absolventi a jejich další uplatnění 

 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné 

17 1 5 11 0 0 

 

Z toho počet žáků  

- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku  1 

- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 

Počet žáků 

- přihlášených na víceletá gymnázia 1 

- přijatých na víceletá gymnázia 1 

 

 

Počet žáků do 

SpŠ 

do jiné 

ZŠ 

zvláštní způsob 

plnění PŠD 

dodatečný 

odklad PŠD 

- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk. roku 1 7* 2** 0 

 

*7 žáků se v období 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 odstěhovalo. Z jiné školy naopak přestoupilo ve 

stejném období 10 žáků. 

**Dva žáci docházejí do základní školy v cizině, naši školu mají jako kmenovou. Podle 

platného zákona zde vykonávají pravidelně stanovená přezkoušení z českého jazyka a 

předmětů zabývajících se českými dějinami.  
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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 

145 53 84 8 7 5 

 

V tabulce je uváděn počet žáků k poslednímu dni školního roku.  

K opravným zkouškám se dostavili pouze 3 žáci. 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 9 6,2 

- z toho 2. stupeň 7 4,8 

- z toho 3. stupeň 2 1,4 

 

Snížené stupně z chování byly uděleny zejména za velké množství neomluvených hodin, 

agresivní chování a ohrožování spolužáků, vulgární vyjadřování, rasistické poznámky, 

neplnění úkolů, ničení školního majetku, nerespektování školního řádu. 

 

5.3 Docházka žáků 

 

Zameškané hodiny celkem 7996 % 

- z toho neomluvené 499 6,24 

Převážná většina neomluvených hodin se týká žáků z dětského domova, kteří byli během 

školního roku na útěku. 

 

5.4 Kurzy k doplnění vzdělání: 0 

 

 

5.5 Přehled volitelných a nepovinných předmětů:  

- 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 2012/2013: 

 září – příprava IVP pro integrované žáky ve spolupráci s třídními učiteli, aktualizace 

seznamu integrovaných žáků, příprava plánu VP 

 říjen – kontrola IVP 

 listopad – čtvrtletní hodnocení IVP za 1. čtvrtletí s rodiči (ve spolupráci s TU), 

přihlášky pro žáky do škol s talentovou přijímací zkouškou  

 prosinec – únor – práce s vycházejícími žáky: konzultace při hledání možností dalšího 

studia, přihlášky ke studiu na středních školách 

 březen – vydávání zápisových lístků vycházejícím žákům (ve spolupráci s ŘŠ) 

 duben – hodnocení IVP za 3. čtvrtletí  s rodiči (ve spolupráci s třídními učiteli) 

 květen – evidence výsledků přijímacího řízení na střední školy 

 červen – dokončení evidence přijímacího řízení, hodnocení plnění plánu VP 

 

Průběžně 

 práce se žáky s výchovnými problémy – rozhovory se žáky, konzultace s rodiči (ve 

spolupráci s jednotlivými vyučujícími) 

 práce se žáky se SPUCH (spolupráce s dyslektickou asistentkou a jednotlivými 

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. 

 Byla uspořádána beseda s Policií ČR na téma „Osobní bezpečnost“ 

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

vyučovacích předmětech  

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

 Opětovné zapojení 2. stupně do projektu „Žijeme zdravě“. Témata pro minulý školní rok byla 

zaměřena na zdraví, problematiku drog a závislostí, na ekologii. 

 Zapojení vybraných žáků do charitativní sbírky Červená stužka proti AIDS. 

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

užívání návykových látek).  

 Škola má k dispozici 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“.  

 V návaznosti na charitativní sbírku a spolupráci s Domem světla proběhla beseda na téma AIDS 

a HIV 

 Podpora mimoškolních aktivit, snaha vzbudit zájem žáků, nabídnout plnohodnotné využití 

volného času (viz bod 7) 
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7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 
 

 

7.1 Zájmová činnost organizovaná školou  
  

ZUŠ – obor výtvarný 

 

ZUŠ – obory hudební  

 Zobcová flétna 

 Klavír 

 Elektrické klávesy 

 Kytara 

 Elektrická kytara 

 Sólový zpěv 

 

Zájmové kroužky: 

 Hudebně – pohybový 

 Pěvecký sbor  

 Taneční skupina Power  

 Divadelní 

 Modelářský 

 Dyslektická náprava 

 Logopedie 

 Myslivecký 

 Angličtina MŠ + 1. tř. 

 Výtvarný 

 Náboženství 

Pozn:  Pro žáky je  pravidelně k dispozici i žákovská knihovna 

 

 

 

7.2 Mimoškolní aktivity 
 Žáci jsou zapojeni v oddílu kopané, lyžařském oddílu, oddílu skautů. 

    

 

 

7.3 Veřejná vystoupení a prezentace školy na veřejnosti 
 Vystoupení divadelního kroužku  

 Vánoční besídka, adventní koncert 

 Školní akademie 

 Koncerty ZUŠ 

 Výstava prací žáků ZUŠ a speciálních tříd ve výstavní síni MěÚ 

 Slavnostní zakončení školního roku v kině 
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7.4 Akce pořádané pro žáky školy, navštívené školou 
 Programy IS NP Šumava 

 Návštěva Úřadu práce v Sušici 

 Den s Armádou ČR 

 Kurz první pomoci 

 Beseda s Policií ČR 

 Beseda na téma drogy 

 Beseda na téma AIDS, HIV 

 Sbírka Červená stužka - AIDS 

 Beseda s včelařem 

 Den Země 

 Noc s Andersenem 

 Pohádkový les 

 Pasování žáků 1. třídy na čtenáře 

 Výcvik na dopravním hřišti  

 Májová laťka (školní kolo) 

 Běh do schodů 

 Lyžařský výcvik – SKI areál K. Hory 

 Bruslení ZS Sušice 

 Plavání Horažďovice 

 Den na sněhu 

    

Exkurze a výlety: 

 Planetárium Praha 

 Školní výlet Ještěd, Science centrum Liberec 

 Šumava 

 

Kulturní a společenské akce:  

 Divadlo Tajemství (Plzeň) 

 Divadelní představení (Pernštejni, Řím) 

 Filmová představení  

 

 

7.5 Účast žáků školy v soutěžích 
 

 Recitační 

 Olympiáda z ČJ, AJ (okresní kolo) 

 Přebor JČ kraje na snowboardu 

 Zimní olympiáda 

 Mc Donald´s cup (kopaná) 

 Duatlon na Srní (běh + plavání) 

 Atletický čtyřboj Sušice 

 Pohár Českého rozhlasu v atletice 

 Taneční soutěže 

  „NP ve školních lavicích“ (přírodovědná) 
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7.6 Činnost ŠK, ŠD, pořádané akce 
  

 

Školní družina  
realizovala během školního roku obsahy a cíle ŠVP pro ŠD „Člověk a jeho svět“. Obsah a 

formy práce v jednotlivých odděleních byly voleny tak, aby byly přiměřené věku, 

schopnostem a individuálním zvláštnostem dětí 

 

Akce ŠD:  

 Drakiáda 

 Strašidelný den 

 Celoroční projekty „Komunikace“ (řešení modelových situací)  

 Celoroční projekty „Fantastický svět zvířat aneb jedeme na safari“ 

 Projekt „Devatero řemesel“ 

 Vystoupení Divadélka: „Putování do Betléma“ a „Tři přadleny“ 

 Soutěž „Správná dívka, správný kluk“ 

 Výstavy rukodělných a výtvarných prací 

 Mikulášská slavnost 

 Vánoční besídka 

 Karneval 

 Besídka pro rodiče (červen) 

 

 

Školní klub  
slouží pro žáky druhého stupně, volné hodiny zde mohou trávit i nepřihlášení žáci.  

Nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, 

odpočinek a relaxaci, hru, učení a individuální práci. 

Klub je zároveň místem neformální kamarádské komunikace, možností zahrát si, číst, 

poslouchat hudbu. 

 

Akce ŠK: 

 Drakiáda 

 Halloween 

 Mikulášská nadílka 

 Výzdoba školy k adventu, vánočním svátkům,  

 Výrobky na adventní trhy 

 Jarní výzdoba oken školy 

 Vánoční besídka, dárky 

 Výroba dárků, výzdoba školy k zápisu do ZŠ 

 Maškarní karneval 

 Velikonoční trhy (výrobky) 

 Výroba dárků ke Dni matek Pálení čarodějnic 

 Oslava Dne dětí 
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7.7 Činnost MŠ 
 

Činnost probíhala podle zcela nových školních vzdělávacích programů „Barevná mozaika“ 

(MŠ Kašperské Hory) a „Rok s Barykem a Dášeňkou, aneb máme rádi zvířata“ (MŠ 

Soběšice). 

 

Akce MŠ: 

 Programy IS NP Šumava 

 Filmová a divadelní představení (Sušice, K. Hory) 

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

 Masopustní maškarní rej, rej čarodějnic 

 Sportovní den, Den dětí 

 Pěší výlety (Kašperk, Losenická farma, Kavrlík, Cesta zlatokopů…) 

 Výlety do Vimperka (program organizovaný myslivci), údolí řeky Vydry 

 Návštěva Muzea hraček, Muzea Šumavy, radnice, městské pily, firmy 

Medica Filter, hasičské zbrojnice, obchodů, kadeřnictví, zámečnictví, 

kuchyně, pošty, policie 

 Návštěvy solné jeskyně v Sušici 

 Tvořivé dílny pro rodiče 

 Noční spaní v MŠ 

 Den otevřených dveří 

 

 

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, 

dárky pro žáky. 

Byla naplánovaná společná akce pro žáky v Německu, bohužel se vzhledem k technickým 

problémům z německé strany neuskutečnila. 

  

 

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 

- EU peníze školám 

Během školního roku byly vypracovány dvě hodnotící zprávy a odeslány ke kontrole na 

MŠMT. Projekt, včetně čerpání peněz, probíhá přesně podle stanovených kritérií. 

Pozn.: výše dotace viz ekonomická část 
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7.10 Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 
 Projekt EU „Peníze školám“ 

 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, výstavy, společné 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, Speciálně pedagogická centra (profi 

testy, vyšetření, individuální plány)  

 251. plro Strakonice (den s armádou) 

 Dětský domov (společné akce, vzdělávání umístěných žáků) 

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, kontrolách 
 

Ve školním roce 2012/2013 nebyla škola předmětem kontroly ČŠI. 

 

Proběhly následující kontroly: 

1. kontrola Finančního úřadu (6. 2. 2013) zaměřená na potvrzení o zdanitelných příjmech   

 

2. kontrola Krajské hygienické stanice (4. 3. 2013) zaměřená na nově zřízení speciální třídy, 

školní družinu, klub, celkové mikroklima a čistotu, sociální zařízení, úklidové prostory 

 

3. kontrola Krajské hygienické stanice (27. 5. 2013) zaměřená na provoz školní jídelny 

 

4. kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení (19. 6. 2013) zaměřená na plnění 

oznamovacích a ohlašovacích povinností, plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v oblasti pojistného, v důchodovém pojištění 

 

5. kontrola Krajského úřadu Plzeňského kraje (10. 7. 2013) zaměřená na ověření věrohodnosti 

podkladů rozhodných pro stanovení rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2013 pro 

všechny součásti právního subjektu 

 

Veškeré protokoly z uvedených kontrol jsou k dispozici v ředitelně školy. Nebylo zjištěno 

žádné zanedbání povinností, nedodržení zákonů a závazných norem. Veškeré kontrolované 

skutečnosti byly zcela v souladu se skutečností a s informacemi průběžně předávanými 

v jednotlivých výkazech. Nebylo tím pádem uloženo ani žádné opatření k nápravě. 



 16 

 

9. Výkon státní správy 
   

 

9.1 Rozhodnutí ředitele školy 
 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 6 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Zařazení dětí do ZŠ, MŠ 50 0 

Změna vyučovacího programu 2 0 

Osvobození od úplaty MŠ 1 0 

Prodloužení docházky 3 0 

Snížení úplaty ZUŠ 10 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 podložené lékařským 

potvrzením). 

 

 

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 2012/2013 pokračovala výuka podle Školního vzdělávacího 

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

pravidelného hodnocení upravován. Podle zcela nových vzdělávacích programů se začalo od 

září 2012 vyučovat i v Základní umělecké škole a v Mateřské škole. 

  Významnou změnou bylo v uplynulém školním roce otevření dvou samostatných tříd 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (skupinová integrace). V jedné třídě se 

vyučují žáci s lehkým mentálním postižením, v druhé se středním a těžkým mentálním 

postižením. Pro obě tyto třídy jsme také vedle dobíhajícího „Vzdělávacího program pomocné 

školy a přípravného stupně pomocné školy“ vytvořili odpovídající vzdělávací programy. Měli 

jsme zpočátku určité obavy, jak bude probíhat začlenění žáků s postižením do běžného života 

školy. Po roce můžeme konstatovat, že se nám povedlo velice citlivě nastavit pravidla 

vzájemného soužití všech dětí a nesetkali jsme se s žádnými závažnějšími problémy. 

 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.  

 Pozitivním jevem je i nárůst téměř všech vykazovaných výkonů proti předchozím 

rokům. U mateřské školy bylo nutné získat od zřizovatele výjimku k navýšení počtu žáků nad 

běžně stanovené limity. V rámci rozšíření nabídky našich služeb jsme pro velký zájem rodičů 

opět prodloužili letní provoz školky.  

Zároveň došlo ke zvýšení počtu žáků vyučovaných v běžných třídách, narostl počet 

zájemců o studium v hudebních oborech základní umělecké školy, ve výtvarném oboru jsme 

též otevřeli nové oddělení, rozšířili spektrum zájmových kroužků, otevřeli další oddělení 

školní družiny. Vzhledem k uvedenému výčtu změn došlo i k úpravě kapacit v Rejstříku škol. 

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

vzhledem k počtům spojovat třídy. Vedle běžných zdrojů finančních prostředků jsme využili i 

rozvojový program MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti a žáky a studenty se 

sociálním znevýhodněním“, díky kterému je v každé ze spojených tříd zaměstnán asistent 

pedagoga.  

Další finanční prostředky pro zkvalitnění výuky jsou postupně získávány z projektu 

„EU peníze školám“. Slouží jak k nákupu učebních pomůcek, tak k rozdělení některých tříd 

na výuku jazyků nebo k dalšímu vzdělávání pedagogů a tvorbě inovativních učebních 

materiálů. 

  Během celého školního roku byla škola v úzkém kontaktu se zřizovatelem – Městem 

Kašperské Hory, bez jehož všestranné podpory bychom některé z výše uvedených aktivit 

nemohli v plné míře veřejnosti nabízet. 

 

 

V Kašperských Horách 20. 9. 2013      ……………………………… 
                        Ředitel školy 
 

 

 

Školská rada schválila dne 25. 9. 2013      ……………………………… 
                        Předseda ŠR 

 

 
Pozn.: Nedílnou součástí této výroční zprávy je ekonomická část, viz bod 11 (str. 18 – 20). 
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11.  Ekonomická část  - hospodaření školy za rok 2012 

 
 

1. Údaje o zaměstnancích 

 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012         

(fyzický stav / přepočtený stav) – včetně DČ    

 Pedagog. zaměstnanci Ostatní zaměstnanci 

Počet zaměstnanců 26,917 / 23,92 11,5 / 12,713 

Dosažený průměrný 

měsíční plat 
25.724,00 13.737,00 

 

 

2.  Zpráva o hospodaření  

  a) Příjmy (kalendářní rok 2012) 

 Hlavní 

činnost 

Účelové 

dotace 

Doplňková 

činnost 
CELKEM 

Dotace na přímé výdaje ze SR 12.170.000,00 0,00 0,00 

12.793.471,00 

Účelové dotace a granty 0,00 *623.471,00 0,00 

Zúčtování fondů  29.748,80 0,00 0,00 29.748,80 

Příspěvek zřizovatele na provozní 

výdaje v rámci rozpočtu 
1.986.250,00 0,00 0,00 1.986.250,00 

Mimorozpočtové příspěvky  

od ÚSC  
0,00 0,00 0,00 0,00 

Poplatky od rodičů - MŠ, ŠD, 

ŠK, ZUŠ, zájmové kroužky 
148.777,00 0,00 0,00 148.777,00 

Ostatní poplatky od rodičů – 

stravné, pracovní sešity,   

za poškozené věci  

865.745,92 0,00 0,00 865.745,92 

Příjmy z doplňkové činnosti :  

ŠJ, TV, účetnictví 
0,00 0,00 446.990,00 446.990,00 

Ostatní příjmy – prodej 

kalendářů,  

sběr elektrospotřebičů, úroky BÚ 

13.752,77 0,00 0,00 13.752,77 

PŘÍJMY CELKEM 15.214.274,49 623.471,00 446.990,00 16.284.735,49 

 ÚZ 33 457  –  449.031,-  (asistent pedagoga – ZŠ Strašín, ZŠ Kašperské Hory, MŠ Kašperské Hory) 

* ÚZ 33 123  –  174.440,-   (EU peníze do škol) 
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  b) Výdaje (kalendářní rok 2012) 

 Hlavní 

činnost  - 

dotace ze 

státních 

prostředků 

Hlavní 

činnost –

účelové 

prostředky 
 

Doplňková 

činnost 
CELKEM 

NEINVESTIČNÍ (CELKEM) 15.214.274.49 623.471,00 445.180,97 16.282.926,46 

z toho:     

- přímé náklady (celkem) 12.170.000,00 623.471,00  12.793.471,00 

    platy pracovníků 8.906.000,00 383.026,00  9.289.026,00 

    ostatní osobní náklady 39.000,00 58.900,00  97.900,00 

    zákonné odvody + FKSP 3.107.057,00 134.060,00  3.241.117,00 

    náhrady za nemoc 24.082,00   24.082,00 

    náklady na DVPP 16.220,00 6.588,00  22.808,00 

    náklady na učební pomůcky 24.399,00 13.893,00  38.292,00 

    přímé ONIV – ost. (zák. poj., OOPP) 53.242,00 27.004,00  80.246,00 

     

- provozní náklady (celkem) 3.044.274,49  445.180,97 3.489.455,46 

    spotřeba materiálu 1.077.712,61  225.919,13 1.303.631,74 

    energie 474.507,00  8.520,00 483.027,00 

    cestovné 12.320,00  0,00 12.320,00 

    opravy a údržba nemovitého 

majetku 

142.496,00  2.122,40 144.618,40 

    nákup služeb 898.139,88  5.985,44 904.125,32 

    platy + ostatní osobní náklady 110.723,00  143.791,00 254.514,00 

    zákonné odvody + FKSP 38.273,00  44.809,00 83.082,00 

    náhrady za nemoc 0,00  8.356,00 8.356,00 

    odpisy majetku 171.983,00  5.005,00 176.988,00 

    DDHM, DDNM 94.945,00   94.945,00 

    ostatní náklady 23.175,00  673,00 23.848,00 
 

 

 

  c) Hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok 2012 (v Kč):  

 Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 

HV před zdaněním  0,00 1.809,03 1.809,03 

Daň 0,00 0,00 0,00 

HV po zdanění  0,00 1.809,03 1.809,03 

 

 

 

  d) Rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): 

  Fond odměn Fond rezervní Celkem 

0,00 1.809,03 1.809,03 
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e) Tvorba a užití peněžních fondů (v Kč) 

 Stav k 1.1.2012 Tvorba Použití Stav k 31.12.2012 

Fond odměn 29.000,00 34.663,00 0,00 63.663,00 

Fond kulturních  

a sociálních potřeb 
67.448,33 95.120,00 90.772,00 71.796,33 

Rezervní fond 726.754,26 35.487,94 204.188,80 558.053,40 

Investiční fond 15.084,00 176.988,00 *176.000,00 16.072,00 

CELKEM 838.286,59 342.258,94 470.960,80 709.584,73 

*Z investičního fondu odvedeno 176.000,- Kč zpět do rozpočtu zřizovatele (odvod z odpisů) – dle rozhodnutí 

Rad  města 

 

 

 

  f) Plnění závazných ukazatelů - kalendářní rok 2012 (v Kč) 

 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 34,8 35,126 -0,326 

Mzdové prostředky na platy 8.906.000,00 8.906.000,00 0,00 

Mzdové prostředky – OPPP 39.000,00 39.000,00 0,00 

Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ + odvody 3.225.000,00 3.225.000,00 0,00 

CELKEM ROZPOČET KÚ  12.170.000,00 12.170.000,00 0,00 
 

Překročen limit zaměstnanců (-0,326): 

– 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 - - 

V oblasti cizích jazyků 1 1.760,00 

V oblasti čtenářské dovednosti - - 

K prohloubení odbornosti 17 14.460,00 

CELKEM 18 16.220,00 

 

 

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


