
Výroční zpráva o činnosti
Základní školy Všeruby

Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr.  Renata Reifová

1.   Základní údaje o škole

1.1   Základní údaje

Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková organizace
Adresa: Všeruby 70, 345 07 Všeruby
IČO  60 611 421
RED IZO: 600 065 472
Telefon:              379 779 232, 776 618 813
E-mail:    reditelstvi@zsvseruby.cz
Zřizovatel:  Městys Všeruby
Součásti školy:   Základní škola, Školní družina
Ředitelka školy:   Mgr. Renata Reifová
Zařazení do sítě škol: č. j. 14 571/08-21, Rozhodnutí ze dne 31. 7. 2008 s účinností

            od  31. 7. 2008.

Hlavní činnost školy
(dle zřizovací listiny): Škola sdružuje: 

Základní školu, která poskytuje základní vzdělávání v souladu s 
§ 5 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Školní  družinu,  která  slouží  k výchově,  vzdělávání,  zájmové 
činnosti  a  rekreaci  žáků  mimo  vyučování  v souladu  s  §  20 
zákona č. 76/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada: Zřízena 1. 12. 2005
Do prosince 2011 pracovala ve složení: 
Mgr. J. Behenská, A. Haasová, V. Janoušková, K. Mařáková, 
J. Šupová a R. Václavovičová.
Od ledna 2012 zastupují základní školu A. Haasová a J. Šupová, 
zákonné zástupce žáků M. Bernardová a J. Šupová ml., městys 
Všeruby J. Šupová st. a R. Václavovičová.



1.2   Součásti školy:

Počet žáků je uveden k 30. červnu.

název součásti kapacita počet žáků počet tříd počet 
přepočtených 
ped. pracovníků

ZŠ           75          28            2         2,955
       0,181 as.pg.

ŠD           30          24            1         0,536

1.3   Typ školy, organizace výuky

ZŠ  Všeruby  je  škola  neúplná  (dvoutřídní)  s pěti  postupnými  ročníky  1.  stupně. 
V letošním školním roce byli žáci rozděleni následujícím způsobem:

               Třída         Počet žáků (k 30.6.)         Třídní učitelka
   I.  -  1. a 2. ročník                  9 + 6     Mgr. Jindřiška Behenská
   II. -  3., 4. a 5. ročník                  6 + 5 + 2              Jana Šupová

Škola se s podporou Školské rady i městyse snaží zachovat dělení hlavních předmětů, 
výuka byla členěna následujícím způsobem:

1. ročník – ČJ, M – Mgr. J. Behenská, PRV – J. Šupová, VV, HV, PČ, TV – A. Haasová
2. ročník – ČJ, M, PRV – J. Šupová, čtení– Mgr. J. Behenská, VV, HV, PČ, TV – A. Haasová
3. ročník – ČJ, M, PRV, VV, HV, TV – J. Šupová, čtení– Mgr. J. Behenská, PČ – A. Haasová

      AJ – Mgr. R. Reifová
4. ročník – ČJ, M, AJ – Mgr. R. Reifová, čtení, informatika - Mgr. J. Behenská, 

      PŘ, VL, VV, HV, TV – J. Šupová, PČ – A. Haasová
5. ročník - ČJ, M, AJ – Mgr. R. Reifová, čtení,  informatika - Mgr. J. Behenská, 

      PŘ, VL, VV, HV, TV – J. Šupová, PČ – A. Haasová

2.   Personální údaje

2.1   Přehled pracovníků

V tomto školním roce pracovaly ve škole 4 pedagogické pracovnice,  z toho dvě na 
částečný úvazek ( 0, 682,  0, 536 a 0, 273 ), a jedna nepedagogická pracovnice. Zároveň zde 
pracovala na úvazek 0,867 asistentka pedagoga, a to v období od 1.9.2012 do 13.11.2012. 

2.2   Vzdělání a odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

Na  škole  vyučují  2  vysokoškolsky vzdělané  pedagogické  pracovnice  (magisterské 
studium),  1  pedagogická  pracovnice  získala  pedagogické  vzdělání  zaměřené  na 
vychovatelství a 1 pedagogická pracovnice bez vysokoškolského vzdělání si od školního roku 
2011/2012 začala toto vzdělání doplňovat.



2.3 Věkové složení a délka pedagogické praxe pedagogických pracovníků  

Přepočtený  počet  pedagogických 
pracovníků

Průměrná délka pedagogické 
praxe

Průměrný věk

                    3,491                 23 let              48  let

3.   Údaje o zápisu k     povinné školní docházce  

3.1   Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis  dětí na  školní  rok 2012/2013 se  uskutečnil  ve  dnech 30.  a  31.  ledna  2012. 
K zápisu se dostavily všechny 4 předpokládané děti. V srpnu se přistěhoval a přihlásil další 
žák, který nastupuje po ročním odkladu do 1.  ročníku. Celkový počet žáků, kteří by měli 
nastoupit do 1. ročníku, je 5. 

počet dětí u 
zápisu

žádosti  o 
odklad 

počet 
skutečných 
odkladů

změna 
bydliště

počet  žáků 
opakujících 
1.ročník

předpokládaný 
počet žáků 

      4          0           0           0           0           5

4.   Výsledky vzdělávání žáků

4.1.   Vzdělávací program školy

Ve školním roce 2011/2012 se ve všech ročnících vyučovalo podle ŠVP Hravá škola 
RVP ZV č .j.: 31504/200-22, ve znění úpravy č.j.: 27002/2005-22.

4.2.   Prospěch žáků

  počet žáků   prospělo prospělo  s 
vyznamenáním

 neprospělo nehodnoceno hodnoceno 
slovně

       28        11          16          1          0          0

počet žáků    prospělo prospělo  s 
vyznamenáním

  neprospělo nehodnoceno

1. ročník         9         1          8          0         0
2. ročník         6         3          2          1         0
3. ročník         6         3          3          0         0
4. ročník         5         2          3          0         0
5. ročník         2         2          0          0         0



4.3.   Snížený stupeň z     chování  :      0

4.4.   Docházka do školy

celkem zameškaných hodin                         1 339
z toho neomluvených                                0
Průměr zameškaných hodin na 1 žáka                              47,82

4.5   Individuálně  integrovaní žáci

V případě  potřeby škola  zajišťuje výuku integrovaných žáků a nabízí  jim možnost 
účastnit se 1x týdně nápravy dyslexie,  kterou zajišťuje J. Šupová. V letošním školním roce 
nebyl integrován žádný žák.

4.6   Nepovinné  předměty a zájmové kroužky

Do vzdělávacích programů školy nejsou zařazeny žádné nepovinné předměty, v tomto 
školním roce pracovalo 5 zájmových kroužků.

      Zájmové kroužky           Počet žáků      Průměrná docházka
Turistický                  20                 17,50
Výpočetní                    5                   4,65
Sportovní                  25                 21,38
Dovedné ruce                    7                   4,72
Myslivecký                  12                   8,65

4.7   Školní družina

     Do školní družiny bylo přihlášeno 27 žáků 1. – 5. ročníku, dodatečně se přihlásili 3 žáci a 
jeden se odhlásil.  Družina byla v provozu v době 11.40 – 15.00 hodin.  Žáci v ní pracovali 
podle Programu výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 2011/2012, využívali dětské i 
víceúčelové hřiště,  vyráběli řadu výrobků,  které si mohla  veřejnost  prohlédnout  v budově 
školy, při projektových dnech i na výstavě v místním obchodě.
     Školní družina organizovala výlety, barevné dny a v listopadu již tradičně Lampiónový 
průvod zakončený soutěžemi v KD, které pro děti připravuje SRPDŠ.

5.   Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Všichni  pedagogičtí  pracovníci  se  zúčastňují  DVPP dle  zaměření  své  výchovně-
vzdělávací činnosti. Škola využívá zejména nabídky KCVJŠ Plzeň.

      číslo akce                        název    datum         pedagog
M70-01-14-112-
51

Inspekční činnost ve školách a 
školských zařízeních   10/11 Mgr. R. Reifová

116006 Nevšední nápady – úžasné 



maličkosti   10/11 A. Haasová
16408 Dvanáct měsíců aneb změny 

v právních předpisech
  11/11 Mgr. R. Reifová

11006056 Ekoateliér – Šablon dost pro 
radost

    3/12         
          A. Haasová

M04-01-14-121 Kolokvium ředitelů     5/12 Mgr. R. Reifová

6.   Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti

6.1   Aktivity školy

V letošním školním roce  se prvňáčkové nově  zapojili do projektu „Veselé zoubky“, 
starší žáci úspěšně reprezentovali školu i školní družinu v soutěži „Kdyňsko očima dětí“ a 
všichni se zapojili do projektu „Božena Němcová“.

Zároveň žáci naší školy pokračovali v následujících projektech:

- Čtení pomáhá – charitativní hra
- Recyklohraní – sběr baterií a drobného elektrozařízení (za získané body si žáci vybrali 

různé hry a pomůcky, které využijí zejména ve ŠD)
- Veřejná sbírka CPK-CHRPA – nákup a výcvik koní pro hyporehabilitaci
- Sběr druhotných surovin

Dále pokračovaly tyto aktivity:

-   besedy první pomoci s praktickými ukázkami obvazové techniky
-   enviromentální výchova zaměřená na sběr a třídění druhotných surovin
-   Mléko do škol, Ajax, Zdravé zuby, Protidrogová prevence, Den Země, objednávání  
     knížek u  vydavatelství Fragment, Barevné dny, Rej masek, soutěž o nejhezčí  
     velikonoční vajíčko, 
- návštěvy místní knihovny, divadelní představení v MKS Kdyně a MKS Domažlice, 

plavecký výcvik v Centru vodní zábavy ve Kdyni

V průběhu školního roku se žáci zapojovali do pravidelných soutěží:

-  Drakiáda, Zimní olympiáda, Človíčkiáda, Piškvorkiáda, Dopravní soutěž, Sportovní   
   den, Čtenářská soutěž.

Mezi  nové akce se zařadily Koloběžkiáda,  Voňavý bylinkový den,  Bramboriáda,  a 
večerní spaní ve škole.

S přispěním SRPDŠ a Spolku dobré pohody navštívili  žáci pražské Divadlo kouzel 
Pavla Kožíška a bludiště na Petříně.
 
6.2   Prezentace školy na veřejnosti

Žáci  pravidelně  připravují  pro  své  rodiče  i  širší  veřejnost  Vánoční  a  Jarní  besídku, 



vystupují při slavnostním vítání nových občánků Všerub a při setkání důchodců. Spolu se 
žáky mateřské školy účinkují při slavnostním rozsvícení vánočního stromku.

 Letos proběhlo již podruhé Pasování prvňáčků na čtenáře, kterého se zúčastnili zástupci 
obce i velké množství rodičů a příbuzných.

Informace  o  školních  aktivitách  byly  prezentovány  v místním  tisku  i  na  veřejných 
vývěskách v našich obcích.

6.3  Spolupráce školy s     rodiči  

Rodiče měli možnost účastnit se vyučování při pravidelných Dnech otevřených dveří,
tento školní rok každý první čtvrtek v měsíci. Po domluvě bylo možno navštívit vyučování i 
v jiné dny, rodiče konzultovali s vyučujícími vždy dle potřeby a po vzájemné domluvě.     
      Proběhlo  Podzimní  a  Jarní  klání  rodičů  a dětí,  pokračovaly konzultační dny,  které 
nahradily 2x ročně třídní schůzky. Při těchto konzultačních dnech se rozhovoru o prospěchu a 
chování účastnili se svými rodiči i žáci.
      Spolupráce se SRPDŠ probíhala velmi dobře. Rodiče pomáhali při akcích školy, účastnili 
se vítání prvňáčků i rozloučení se s žáky 5. ročníku, při kterém předávali žákům i velmi pěkné 
knihy a další drobnosti, darovali škole řadu učebních pomůcek a materiál a přispěli žákům na 
výlet do Prahy.
      

7.   Průběh a výsledky vzdělávání

7.1   Hospitační činnost

     Ředitelka školy prováděla průběžně kontrolu pedagogické dokumentace a provedla celkem 
2 hospitace. Jednalo se o  následující předměty: 

Čtení 1. a  2.         -     Mgr. J. Behenská
Prvouka, přírodověda 3. – 5. ročník  -  J. Šupová

7.2   Závěry z     hospitací a kontrolní činností  

     Při hospitacích nebyly shledány žádné závažné nedostatky, vyučující žáky motivují, plní 
dané výchovné a vzdělávací cíle, dodržují didaktické zásady přiměřenosti a soustavnosti. V 
hodinách jsou vzhledem ke spojení více ročníků dobře rozvrženy přímá i nepřímá práce, jsou 
připravovány doplňující úkoly. 
     Školní dokumentace je vedena dle daných zásad, sešity i žákovské knížky a notýsky žáků 
jsou pravidelně kontrolovány a je dbáno na jejich úpravu.

7.3   Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

     Ve  školním  roce  2011/2012  byla  provedena  inspekční  činnost  ČŠI  zaměřená  na 
veřejnoprávní kontrolu využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.  
Z výsledků kontroly vyplynulo: 

V oblasti využívání  finančních prostředků poskytnutých ze státního  rozpočtu podle 
ustanovení § 160 odst. 1 písm. c)  a podle ustanovení  § 163 školského zákona a oprávněnosti 
jejich použití nebylo touto kontrolou zjištěno porušení právních předpisů.  

V průběhu  kontroly  byly  odstraněny  drobné  formální  nedostatky  ve  vnitřních 



směrnicích kontrolované osoby.

8.   Materiálně technické vybavení školy

      Všechny  třídy  jsou  vybaveny  žákovským  nastavitelným  nábytkem.  Vzhledem  ke 
spojování tříd se v tomto školním roce se dokupovaly nastavitelné lavice a židle tak, aby je 
měl každý žák na hlavní předměty k dispozici a každá třída byla vybavena novým malým 
kobercem, který je využíván při skupinové práci či při práci ve dvojicích. V průběhu prázdnin 
byly vymalovány chodby a toalety.

Postupně  je  modernizována  počítačová  učebna,  v letošním  školním  roce  byly 
zakoupeny dva nové počítače. V průběhu školního roku byla zakoupena kombinovaná tabule 
Triptych,  z projektu EU Peníze školám byl pořízen interaktivní dataprojektor. Průběžně byly 
pořizovány  moderní  učební  pomůcky,  některé  z nich  byly  hrazeny z projektu  EU Peníze 
školám.
      

Ve Všerubech 16.9.2012 Mgr. Renata Reifová
     ředitelka školy

Projednáno na pedagogické radě dne 17.9.2012

Schváleno školskou radou dne 2.10.2012


