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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. 07. 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 

Školská rada pracovala ve složení: A. Haasová a J. Šupová, 

T. Beranová a R. Černá., J. Šupová st. a R. Václavovičová. 
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1.2   Součásti školy: 

 

 Počet žáků je uveden k 30. červnu. 

 

název součásti 

 

kapacita počet žáků počet tříd počet 

přepočtených 

ped. pracovníků 

ZŠ 

 

          75          30            2        3,500 

        

ŠD 

 

          30          26            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., 2. a 3. ročník                  6 + 6 + 6       Mgr.Jana Šupová 

   II. -  4. a 5. ročník                   6 +6        Mgr. Renata Reifová 

 

 Škola se s podporou Školské rady i městyse snaží zachovat dělení hlavních předmětů, 

výuka byla členěna následujícím způsobem: 

 

1. ročník – ČJ, M, PRV, PČ – Mgr. J. Šupová                TV, HV, VV - Mgr. V. Weberová 

2. ročník – ČJ, PRV,  PČ - Mgr. J. Šupová         M, TV, HV, VV - Mgr. V. Weberová                

3. ročník – ČJ, M, TV, PČ, VV, HV - Mgr. V. Weberová 

    -  AJ - Mgr. R. Reifová 

    -  PRV- Mgr. J. Šupová               

4. ročník – ČJ, AJ – Mgr. R. Reifová                      M, VL, ČJ, TV -  Mgr. J. Šupová   

      HV, PČ, VV, PŘ, Informatika - Mgr. V. Weberová 

5. ročník - ČJ, M, AJ – Mgr. R. Reifová          VL, ČJ, TV -  Mgr. J. Šupová 

      HV, PČ, VV, PŘ - Mgr. V. Weberová  

 

 

2.   Personální údaje 

 

2.1   Přehled pracovníků 

 

V tomto školním roce pracovaly ve škole 4 pedagogické pracovnice, z toho jedna na 

částečné úvazky -  jako vychovatelka (0,536) a jako asistent pedagoga (0,5), a jedna 

nepedagogická pracovnice. 

 

2.2   Vzdělání a odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

Na škole vyučují tři vysokoškolsky vzdělané pedagogické pracovnice, všechny včetně 

vychovatelky ŠD a asistentky pedagoga splňují odbornou kvalifikaci.  

 

 

2.3 Věkové složení a délka pedagogické praxe pedagogických pracovníků 

 

Přepočtený počet pedagogických 

pracovníků 

Průměrná délka pedagogické 

praxe 

Průměrný věk 

                    3, 500                  20 let              43  let 



3.   Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

3.1   Zápis žáků do 1. ročníku 

 

Zápis dětí na školní rok 2018/2019 se uskutečnil 10. dubna 2018. K zápisu se  

dostavilo 9 dětí. 

  

počet dětí u 

zápisu 

žádosti o 

odklad  

počet 

skutečných 

odkladů 

změna bydliště 

či žádost o 

přestup 

počet žáků 

opakujících  

1. ročník 

předpokládaný 

počet žáků  

       9          0           0           0           0           9 

 

 

 

 

4.   Výsledky vzdělávání žáků  

 

4.1.   Vzdělávací program školy 

 

 Ve školním roce 2017/2018 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 

       30        12          18          0          0                        0 

 

 

 počet žáků    prospělo prospělo s 

vyznamenáním 

  neprospělo nehodnoceno 

1. ročník         6         1          5          0         0 

2. ročník         6         0          6          0         0 

3. ročník         6         4          2          0         0 

4. ročník         6         4          2          0         0 

5. ročník         6         3          3          0         0 

 

 

4.3.   Snížený stupeň z chování:      0 

 

 

4.4.   Docházka do školy 

 

celkem zameškaných hodin                         2 380 

z toho neomluvených                                0 

Průměr zameškaných hodin na 1 žáka                              79,33 

 

 

4.5   Individuálně  integrovaní žáci 

 

 V rámci přiznaných podpůrných opatření škola zajišťuje pedagogickou intervenci žáků 

a v případě potřeby nabízí i dalším žákům individuální přístup . V letošním školním roce byli 

integrováni 3 žáci, dva ve třetím a jeden v pátého ročníku. 

 



4.6   Nepovinné  předměty a zájmové kroužky 

 

 Do vzdělávacích programů školy nejsou zařazeny žádné nepovinné předměty, v tomto 

školním roce pracovaly 4 zájmové kroužky. 

 

      Zájmové kroužky Počet žáků 

Míčové hry  18 

Veselé pískání 8 

Dovedné ruce 8 

Turisticko-sportovní 17 

 

 

4.7   Školní družina 

 

     Do školní družiny bylo v průběhu roku postupně přihlášeno 29 žáků 1. – 5. ročníku. 

Družina byla v provozu v době 11.40 – 15.00 hodin. 

    Žáci v ní pracovali podle Programu výchovně vzdělávací činnosti pro školní rok 

2017/2018. Při celoroční hře s názvem Šmoulení kolem světa postupně procestovali různé 

kontinenty a poznávali zajímavosti některých států. Ve velké míře využívali dětské i 

víceúčelové hřiště, vyráběli řadu výrobků, které si mohla veřejnost prohlédnout v budově 

školy, při projektových dnech, na Vánočním jarmarku i na výstavě v místním obchodě. Pro 

své budoucí spolužáky připravili k dubnovému zápisu pěkné delfíny. 

     Školní družina podnikla různé výlety do okolí Všerub, v listopadu zorganizovala již 

tradiční Lampiónový průvod zakončený opékáním vuřtů, které pro děti připravilo SRPDŠ. 

 

 

5.   Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňují DVPP dle zaměření své výchovně-

vzdělávací činnosti. Škola využívá zejména nabídky NIDV Plzeň a KCVJŠ Plzeň, v tomto 

školním roce pokračovala i ve využívání nabídky MAS Český les.  

 

                       název    datum         pedagog 

Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh 9/17 Mgr. V. Weberová 

Současná česká literatura pro děti 9/17 Mgr. J. Šupová 

Šablony OP VVV  10/17 Mgr. R. Reifová 

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou 

gramotnost 

2/18  

Mgr. J. Šupová, Mgr. V. Weberová 

Setkávání ředitelů (MAS) 17/18 Mgr. R. Reifová 

 

Jak se žije malotřídkám 3/18 Mgr. R. Reifová 

GDPR v praxi škol 

Zážitkový kurz první pomoci 

6/18 

8/18 

Mgr. R. Reifová 

Mgr. R. Reifová, Mgr. J. Šupová, 

Mgr. V. Weberová, A. Haasová 

 

 

6.   Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 

 

6.1   Aktivity školy 

 

I v letošním školním roce jsme pokračovali v zaměření se na rozvoj čtenářské 

gramotnosti. Po celý školní rok probíhal projekt Čtení nás baví, při kterém většina žáků hojně 

využívala dobře vybavenou knihovnu. Opět jsme se aktivně zapojili do projektu Čtení 

pomáhá a svými „vyčtenými penězi“ jsme přispěli lidem, kteří to potřebovali. 



Letošní školní rok jsme se věnovali také finanční gramotnosti. Navštívili jsme v Plzni 

DEPO 2015 s interaktivní výstavou Jak se točí peníze, při které si žáci "vydělali" peníze a ty 

na závěr věnovali na výcvik psů pro hendikepované děti. Dále k nám přijelo Kuřátko Pípo s 

programem o správném hospodaření a s ukázkou platidel v minulosti i budoucnosti. 

 Prvňáčkové pokračovali v projektu „Veselé zoubky“, všichni žáci se účastnili velmi 

vydařené besedy První pomoc zážitkem. Škola je zapojena do projektu Mléko do škol, kdy  

žáci dostávají zdarma mléčné výrobky, nákup dalších zvýhodněných výrobků byl vzhledem k 

"Pamlskové vyhlášce" značně omezen. V projektu Ovoce do škol dostávají žáci různé druhy 

ovoce, zeleniny a nápojů. S tímto projektem je spojena možnost ochutnávky  velkého 

ovocného a zeleninového koše, kterou jsme letos opět využili a  děti se tak seznámily i s jejich 

méně známými druhy ovoce a zeleniny. 

Pravidelně k nám dojíždí cvičitelka jógy pro děti, která se stala velmi oblíbenou a 

plánujeme další pokračování. 

V průběhu roku navštívily školu opět malé divadelní společnosti a těchto vystoupení se 

účastnily i děti z MŠ. Většinou se jednalo o představení, do kterých se aktivně zapojili i žáci. 

Vedle starodávných hudebních nástrojů se tak seznámili i s hudebními nástroji různých 

kontinentů, s kouzelníkem si společně zakouzlili a v představení Půjdem spolu do Betléma si 

vedle zpěvu vánočních písní připomněli původ Vánoc a vánočních zvyků. Letos jsme se také 

zúčastnili Juniorfestu v Domažlicích. 

V únoru nás s místním členem mysliveckého sdružení čekal výlet ke krmelci, při kterém 

se žáci dozvěděli řadu zajímavých informací o životě lesních živočichů v zimní přírodě. 

Před Vánocemi a Velikonocemi opět proběhly odpoledne z iniciativy jedné maminky 

tvořivé dílny, při kterých si děti vyrobily hezké dárečky a velikonoční výzdobu.  

S besedou Bezpečný internet a sociální sítě nás navštívila por. Mgr. Dagmar Brožová, 

která se žáky probrala možná nebezpečí a způsob chování v těchto situacích. Na ní navázala 

velmi zajímavá Beseda o kyberšikaně, při které se nejprve žáci a po nich i dospělí dozvěděli 

řadu zajímavých informací o počítačích, mobilních telefonech a sociálních sítích. 

Při Hasičské soutěži nás opět reprezentovalo jedno družstvo složené ze žáků 4. a 5. 

ročníku. 

Letošní školní výlet nás zavedl na zámek Bezdružice, kde jsme si prohlédli i výstavu 

zvířat z celého světa, a do Stříbra, kde jsme se v Hornickém skanzenu a štole Prokop 

dozvěděli, jak se dříve těžily rudy. 

 

Zároveň žáci naší školy pokračovali v následujících projektech: 

 

- Čtení pomáhá – charitativní hra 

- Recyklohraní – sběr baterií a drobného elektrozařízení (za získané body si žáci 

vybírají různé hry a pomůcky, které využijí zejména ve ŠD) 

- Sběr druhotných surovin 

 

Dále pokračovaly tyto aktivity: 

 

-   besedy první pomoci s praktickými ukázkami obvazové techniky 

-   enviromentální výchova zaměřená na sběr a třídění druhotných surovin 

-   Protidrogová prevence, Den Země, objednávání   knížek u   vydavatelství Fragment,    

    Rej čarodějnic, Lampionový průvod, návštěvy místní knihovny spojené   

    s plněním drobných úkolů, plavecký výcvik (v plaveckém bazénu ve Kdyni) 

 

 

V průběhu školního roku se žáci zapojovali do pravidelných soutěží: 

 

-  Drakiáda, Zimní olympiáda, Stavby ze sněhu, Človíčkiáda, Piškvorkiáda,  

   Dopravní  soutěž spojená s výletem na kolech, Sportovní a Branný den, Čtenářská  

soutěž. 



 

Vítězové školního kola čtenářské soutěže reprezentovali naši školu na stejné soutěži ve 

Kdyni. 

V turnaj ve vybíjené v Koutě na Šumavě se letos mladším žákům podařilo obsadit 2. místo, 

starší žáci obsadili pěkné 3. místo. 

 

6.2   Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s městysem 

 

Žáci pravidelně připravují pro své rodiče i širší veřejnost Vánoční a Jarní besídky,  při kterých 

se vydává časopis Všerubáček. 

Pravidelně také vystupují při slavnostním vítání nových občánků Všerub a při setkání 

důchodců. Spolu se žáky mateřské školy účinkovali při slavnostním rozsvícení vánočního 

stromku spojeném s Vánočním jarmarkem. 

 Také letos proběhlo v  zasedací místnosti městyse Všeruby 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 každou první středu v měsíci. Po domluvě bylo možno navštívit vyučování i 

v jiné dny, rodiče konzultovali s vyučujícími vždy dle potřeby a po vzájemné domluvě.      

      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 připravili pro děti Maškarní bál a 

Dětský den, účastnili se vítání prvňáčků i rozloučení se s žáky 5. ročníku, při kterém předávali 

žákům i velmi pěkné knihy, darovali škole odměny na soutěže. 

 

6.4.  Spolupráce se ZŠ Kdyně 

 

      Ředitelka školy pravidelně konzultuje začlenění žáků do nového kolektivu i jejich studijní 

výsledky s ředitelem školy. Zároveň žáci 5. ročníku navštívili svoji budoucí školu a její ředitel 

je seznámil s budovou, třídami i dalším zázemím. 

 

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:   

Matematika    1. a 4. r.            -     Mgr. J. Šupová 

 

Český jazyk     2. a 3. r.     -     Mgr. V. Weberová 

 

 

 

     Při hospitacích nebyly shledány žádné závažné nedostatky, vyučující žáky motivují, plní 

dané výchovné a vzdělávací cíle, dodržují didaktické zásady přiměřenosti a soustavnosti a 

dbají na dodržování hygienických návyků. 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   kontrol 

 

     Ve školním roce 2017/2018 byly na škole provedeny tyto kontroly: 

 

- veřejnosprávní kontrola - městys Všeruby. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

- Krajská hygienická stanice Plzeň - Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

- VZP Domažlice -  Zjištěn přeplatek pojistného, bude vrácen na účet školy. 

- OSSZ Domažlice - Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

8.   Materiálně technické vybavení školy 

 

      Všechny třídy jsou vybaveny žákovským nastavitelným nábytkem a relaxačním 

kobercem. Každý žák má svoji výškově nastavitelnou lavici, a to i v případě slučování tříd na 

jednotlivé předměty. Ve třídách jsou nové nástěnné výukové tabule a k dispozici mají žáci i 

různé encyklopedie a moderní učební pomůcky. 

      Na školní zahradě využívají žáci šplhovou sestava s hrazdami a se žebříkem, cvičit chodí 

na víceúčelové hřiště a do kulturního domu. 

      Školní družina je vhodně vybavena a děti mají k dispozici celou řadu her, knih a 

sportovních pomůcek. Průběžně jsou pořizovány moderní učební pomůcky. 

 

 

 

     

 

 

 

Ve Všerubech 30.8.2018      Mgr. Renata Reifová 

 

 

              ředitelka školy 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne ......................2018. 

 

 

 

 

Schváleno školskou radou dne ................................... 

 

 

 

 


