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1 Základní údaje o škole

1.1  Škola

Název školy: Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Právní forma: příspěvková organizace

Adresa školy: Poděbradova  307, 364 52 Žlutice

zapsána ve školském rejstříku pod  č.j. 4634/2007-21 s účinností od 1.9.2007

Obor vzdělání 79-01-C/001 Základní škola

IZO: 047 701 412

IČ: 47 701 412

Identifikátor právnické osoby: 600 067 238

Charakteristika  školy:  ZŠ  Žlutice  je  zařazena  do  sítě  škol  s  právní  subjektivitou  jako 
příspěvková organizace. Škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První 
stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. 
Škola je spádová.

Ředitel školy: Mgr. Luděk Svoboda

Kontakt: telefon: 353 393 243

e-mail: posta@zszlutice.cz

web: www.zszlutice.cz 

1.2  Zřizovatel

Zřizovatelem školy je Město Žlutice, IČ 255 181, Karlovarský kraj. 

Adresa: Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice,   www.zlutice.cz

Základní škola se zřizuje jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. 
Zřizovací listina byla vydána dne 10. srpna 2009 .

1.3  Součásti školy

Školní družina IZO: 115 200 053          nejvyšší povolený počet žáků 200 

Školní klub IZO: 165 101 059         nejvyšší povolený počet žáků 100 

Školní jídelna IZO: 102 652 031 kapacita  500 jídel
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1.4  Základní údaje o součástech školy

Součást školy Počet oddělení Počet dětí

Školní družina 3 90
Školní klub 1 46

Strávníků celkem Počet strávníků – žáků školy

Školní jídelna 328 220

Základní škola prostřednictvím školního družiny organizovala zájmové kroužky. V loňském 
roce pracovalo v 21 kroužcích  celkem  230  žáků.

Škola organizovala tyto zájmové kroužky:
Plavání  2x.
Neplavci 
Sportovní hry
Sportovní kroužek
Volejbal 
Kopaná 2x
Florbal 
Karate
Vodáci
Mažoretky 2x
Šikulky
Angličtina 
Zahradníček - aranžér

1.5  Materiálně-technické podmínky školy

Učebny 26
Odborné pracovny učebna D/Z,  hudebna, učebna FY/Ch,  knihovna, 

multimediální učebna, počítačová učebna
Areál školních pozemků
Sportovní zařízení tělocvična, víceúčelové hřiště, atletické hřiště, plavecký 

bazén
Dílny dílny, kuchyňka
ICT vybavení 26 počítačů přístupných žákům, 4 notebooky,

6 x dataprojektor, 4x multimediální tabule, volně přístupný 
internet, scanner, digitální fotoaparát, další počítačové 
vybavení pro učitele a kancelář

Táborová základna Ratiboř

1.6  Údaje o školské radě

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání byla při základní škole  zřízena od 1.1. 2006 školská rada. Rada  má šest 
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členů.  Od roku 2009 jsou členy školské rady: PhDr. Miroslava Mutinská, Mgr. Bc. Václav 
Slavík,  Jana Havlíková, Lenka Kolihová, Monika Volemanová a Mgr. Miloslava Sýkorová. 
Předsedou školské rady je paní Lenka Kolihová.

2  Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

2.1  Přehled oborů základního vzdělávání

Obor vzdělávání: 79-01-C Základní vzdělání, studium denní

2.2  Vzdělávací programy 

Škola v uplynulém školním roce plně vyučovala v prvním až čtvrtém a šestém až devátém 
ročníku dle ŠVP pro základní vzdělávání „Naše škola“, v pátém ročníku dle vzdělávacího 
programu „Základní škola“ č.j. 16 847/96-2

3  Přehled pracovníků školy

3.1  Základní údaje o pracovnících školy

Ředitel školy: Mgr. Luděk Svoboda
Zástupce ředitele: Mgr. Alena Setničková
Výchovná poradkyně: Monika Volemanová,  Mgr. Alena Setničková

Přepočtený počet pracovníků:                                              Evidenční počet pracovníků:

na škole celkem 33,89 34

pedagogických 22,93 24

nepedagogických 10,96 10*

* stav k 31.8. 2011
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3.2  Údaje o pedagogických pracovnících
Na prvním stupni působilo celkem 8 a na druhém 15 učitelů. Vychovatelky byly 3.

Na škole vyučovali: kvalifikace úvazek vyučované předměty

Mgr. Luděk Svoboda K 1,0 D
Mgr. Alena Setničková K (1.st.) 1,0 M
Třídní:

1.tř.     Jitka Růžičková N 1,0 1.stupeň
2.tř     Mgr. Denisa Slavíková K (2.st.) 1,0 1. stupeň
3. tř.   Mgr. Miloslava Sýkorová K 1,0 1.stupeň, Vv
4.A     Mgr. Eva Košnářová K 1,0 1.stupeň
4.B     Mgr.Miloslav Sýkora K 1,0 1.stupeň
5.A     Mgr. Marie Šenkýřová K 1,0 1.stupeň, Vv
5.B     Mgr. Vendula Kuchtová K (2.st.) 1,0 1. stupeň, Nj, Vv
6.tř.     Mgr. Petra Janouškovcová K 1,0 Čj, Ov, 
7. tř.    PaedDr. Pavel Růžička K 1,0 Čj, Ov, Z,
8.A Václav Lísal K 1,0 Př, Ch, Fy, Tp
8.B Mgr. Stanislav Ertl K 1,0 D, Z, Fy, M, ICT,
9.A Mgr. Monika Volemanová K 1,0 1. stupeň, Př, Hv,  Dom, 
9.B      Ing. Václav Bradáč N 1,0 Př, Tv, Tp, Pě,
Netřídní:

Mgr. Vladimíra Káčeriková K 0,45 M, Fy
Mgr. Eva Svobodová K 1,0 Aj, 1.stupeň
Bc. Tomáš Souček N 0,55 ICT
Jana Dlesková N 0,41 Aj
Mgr. Alena Záhrobská K 1,0 Aj, Z
Pavla Vodenková N 0,41 TV, VkZ,
Vychovatelky ŠD a ŠK:

Alena Lorberová K 1,0 ŠK
Lenka Kolihová K 1,0 ŠD
Kateřina Poulová N 0,5 ŠK
 Pavla Vodenková K 0,59

3.3  Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Počítáno na fyzické osoby.
Na škole působilo celkem 16 (77 %)  kvalifikovaných učitelů. 
Přibližně 23 %  nebylo plně či částečně kvalifikovaných. 
V těchto číslech není rozlišována kvalifikovanost pro 1. či 2. stupeň.  
Kvalifikovanost pro výuku na na 1. stupni: 88 %  
Kvalifikovanost na 2. stupni: 64 % 

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Žlutice                                           6 



Kvalifikovanost vychovatelek: 75 %

3.4  Údaje o nepedagogických pracovnících

Na škole pracovali: úvazek funkce

Věra Vorlová 1,0 ekonomka
Hana Vitáková 1,0 mzdová účetní
Bohumil Zeman 1,0 školník
Martina Hrachovcová (do 30.9.2010) 0,75 uklízečka
Jaroslava Charvátová 0,749 (1,0)* uklízečka
Stanislava Outolná 0,749 (1,0)* uklízečka
Simona Šedivá 0,749 (1,0)* uklízečka (pomocná kuchařka)
Šárka Švambergová 1,0 vedoucí školní kuchyně
Jitka Králová 1,0 hlavní kuchařka
Alena Růžková (do 31.5. 2011) 1,0 pomocná kuchařka
Věra Vejvodová (do 31.8. 2011) 1,0 pomocná kuchařka
Marie Vlková 1,0 pomocná kuchařka

* od 1. 10. 2010

4  Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol

4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2010/2011

Zapsáno Z toho dětí po 
odkladu

Z toho počet  
nových odkladů

Počet dětí, které  
nastoupily do 
prvních tříd

Počet prvních 
tříd

37 6 10 27 1

4.2 Výsledky přijímacího řízení

Počet vycházejících žáků na konci uplynulého školního roku:
9.A 19
9.B 17

nižší ročníky 5
celkem 41
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5  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1   Přehled o výsledcích vzdělávání žáků  

Viz. příloha č. 2

5.2  Údaje o zameškaných hodinách

Viz příloha č.2

5.3  Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení : Počet žáků
Sluchové postižení 1
Zrakové postižení 0
S vadami řeči 0
Tělesné postižení 0
S kombinací postižení 0
S vývojovými poruchami učení 14

6   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 
školy

Zaměstnanci školy se účastnili vzdělávacích akcí zaměřených zejména na  interaktivní formy 
a metody výuky a jazykové vzdělávání.   Jeden vyučující  studuje doplňkové studium ICT 
koordinátora.

Podrobný přehled akcí 
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Svoboda 1.3.2011 EU – peníze školám Karlovy Vary
Růžičková 4.4.2011 Plzeň
Slavíková 4.4.2011 Plzeň
Svobodová 29.3.2011 MS vyuč. Aj Plzeň

5.5.2011 Konference v Aj Plzeň
Růžičková 6.4.2011 Interaktivně – ve výuce – FRAUS Plzeň
Slavíková 6.4.2011 Interaktivně – ve výuce – FRAUS Plzeň
Růžička 6.4.2011 Interaktivně – ve výuce – FRAUS Plzeň
Setničková 13.4.2011 Karlovy Vary
Svobodová 13.4.2011 Karlovy Vary
Růžičková 4.5.2011 Genetická metoda čtení – zkušenosti Plzeň
Souček 18.5.2011 Workshop – počítačová grafika Cheb
Růžičková, Slavíková 23.5.2011 Karlovy Vary
Sýkorová, Šenkýřová 23.5.2011 Karlovy Vary

Přemýšlení a počítání – FRAUS – inter.
Přemýšlení a počítání – FRAUS – inter.

Záhrobská

Fraus interaktivně
Fraus interaktivně

Matematika interaktivně – Fraus
Matematika interaktivně – Fraus



7.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

7.1  Údaje o významných školních a mimoškolních  aktivitách

Školní projekty
Dokážu to pro 3. a 5. ročník
Den Asie 2. stupeň
Den volitelných předmětů 2. stupeň
Den Země 1. i 2. stupeň
Tradice, zvyky, obyčeje 1. stupeň
Sportovní den 1. i 2. stupeň
Den zdraví 1. i 2. stupeň
Další školní akce
Zájezd do Anglie a Francie
Celé Česko čte dětem
Vánoční akademie – vánoční strom
Pasování na čtenáře
Závěrečná školní akademie
Ekologické exkurze
Zájezdy na divadelní představení všechny ročníky min. 1x
Drakiáda 1. stupeň
Předmětové exkurze všechny ročníky min. 1x
Zdravé zuby
Soutěž v karaoke
Aktivity družiny a zájmových kroužků
 Třídní výlety

7.2    Účast žáků školy v     soutěžích  

Žáci školy se účastnili několika soutěží v Malé sportovní olympiádě a Sportovní olympiádě 
Karlovarského kraje, zahráli si MC Donalds cup.
ZŠ omezila svoji účast na sportovních akcích zejména z ekonomických důvodů, ale také z 
důvodu poklesu počtu žáků (schopných úspěšné reprezentace školy na sportovních soutěžích).

Školní sportovní soutěže
Florbal
Kopaná 
Školní laťka
Plavání
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Ostatní soutěže
Olympiáda v Čj
Olympiáda Z
Recitační soutěž
Žáci se zapojili i do několika výtvarných soutěží.

8  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevence  patří  mezi  důležité  body  činnosti  školy.  Je  zajišťována  prací  Metodika 

prevence  za  pomoci  ostatních  pedagogů.  Část  aktivit  škola  zajišťuje  i  prostřednictvím 
projektových dnů (Sportovní  den,  Den zdraví  –  1x za  2 roky).  Výraznou složkou boje s 
patologickými  jevy  je  bohatá  nabídka  zájmových  činností.  Prevenci  napomáhá  schránka 
důvěry i možnost řešit problémy v rámci žákovského parlamentu, případně rovnou otevřeným 
jednáním  s  učitelem  nebo  ředitelem.  Konkrétní  problémové  situace  řešila  výchovná 
poradkyně  a  preventista  sociálně  patologických  jevů  jednáním  s  dotčenými  žáky,  rodiči, 
orgány  sociálně  právní  ochrany  dětí,  apod.  Vzhledem  k  narůstajícím  problémů  škola 
pokračovala v častějších školeních pedagogů v této oblasti.

Škola se v daném školním roce zapojila  do projektu financovaného z peněz EU – 
Řešení vrstevnických vztahů, který napomáhá předcházení a řešení  sociálně patologických 
jevů.

9  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Na škole ve školním roce neproběhla inspekce ČŠI. 

V květnu proběhla kontrola dodržování BOZP SIBP ČMOS pracovníků školství. Několikrát 
školu navštívila kontrola KHS.

10  Zapojení školy do projektů
Škola se připravovala na vstup  do projektu  EU peníze školám. Účastníme se také 

ekologického  projektu  Recyklohraní.  Využíváme  nabídek  akcí  organizovaných   z 
„projektových peněz“, zejména k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Zapojení do 
projektu  Řešení vrstevnických vztahů.

11  Základní údaje o hospodaření školy
 viz. příloha č. 2 

12 Závěr
Vývoj ve škole za školní rok 2010/2011 plynule navazoval na směr z minulých let. 

Odvíjí se od dlouhodobé koncepce školy a školního vzdělávacího programu.
Hlavním prvkem byl pokračující pokles stavu žáků a s ním související snižování počtu 

pedagogických, ale též (již nezbytný) pokles počtu nepedagogických pracovníků .  V  případě 
pedagogů je důsledkem jejich menšího počtu velmi vysoká kvalifikovanost pedagogů.  Ve 
škole  již  působilo  pouze  několik  nekvalifikovaných  jednotlivců  (pomíjíme-li  prolínání 
vyučujících mezi 1. a 2. stupněm), a to ještě většinou pouze na zkrácený úvazek. Tímto je 
naše  škola  velmi  specifická  v  celém  regionu.  U  nepedagogických  pracovníků  je  situace 
vážnější. Prostory školy jsou na úklid stejné i při nižších počtech žáků, ekonomické procesy 
běží také stejně, kuchařky sice vaří méně obědů, ale stále je potřeba několika pracovních sil 
na uvaření obědů.
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Pedagogická práce školy byla ne velmi dobré úrovni. Naprostá většina pedagogů byla 
kvalitních  nebo  přímo  výborných.  Pro  mnoho  z  nich  práce  nekončí  zvoněním,  ale  jsou 
aktivní v  přípravě na vyučování nebo v dalších činnostech s dětmi. Pokročila i další technická 
modernizace  výuky.  Běžné  je  využívání  IT  prostředků  pro  výuku,  rozšiřuje  se  využití 
interaktivních  učebnic  nebo  využívání  webových  stránek  pro  potřeby  výuky  nebo 
informovanosti  rodičů.  ZŠ rozvíjí  partnerství  s nakladatelstvím Fraus a snaží se využívat 
jejich moderní  učebnice.  Často se jedná o inovativní  přístup k výuce a proto je nezbytná 
poměrně náročná příprava pedagogů a důsledný aktivní přístup k výuce. Jedná se především o 
výuku  matematiky.  Velká  podpora  školy  oblasti  ICT,  ale  také  výuky cizích  jazyků  byla 
zjevně patrná. 

Aktivní  učitelé  zorganizovali  celou  řadu  úspěšných  školní  i  mimoškolních  akcí. 
Vylepšuje se i upravenost a výzdoba školy zejména díky schopnostem vyučujících výtvarné 
výchovy. Naopak vzhledem k vzrůstající ekonomické náročnosti škola částečně omezila účast 
žáků na meziškolních soutěžích a olympiádách, zejména sportovních. 

Ne vše se dařilo ideálně.  U některých vyučujících se ve výuce projevuje někdy až 
přílišný rutinní  přístup.  U někoho občas chybí  větší  schopnost „přátelské“  komunikace  se 
žáky. Někdy prostě jen větší zápal pro svoji práci. Tyto jevy se objevují pouze jako dílčí a 
nemají zatím zásadní vliv na kvalitu pedagogické práce školy. Navíc nejsou v českém školství 
výjimečné. Přesto vedení školy bude v rámci možností působit na jejich eliminaci.

Škola  zajišťuje  i  volnočasové aktivity  dětí.  Naprostá  většina  dětí  z  1.  stupně byla 
spokojená ve školní družině. Hlavně dojíždějící žáci hojně využívali nabídku školního klubu a 
samozřejmě  při  škole  pracovala  řada  zájmových  kroužků.  I  díky  nim děti  ze  Žlutic  umí 
většinou  dobře  plavat,  baví  je  hrát  fotbal  nebo  florbal  nebo  se  rozvíjejí  v  manuálních 
činnostech. Problémem volnočasových aktivit je malý zájem  dětí z 2. stupně. Řešení tohoto 
nezájmu bude vhodné hledat i v kontextu aktivit pro žáky, kteří již základní školu opustili.

V loňském školním roce se škola zapojila do projektu Řešení vrstevnických vztahů. 
Tem má napomoci v poměrně složitém sociokulturním prostředí dětí ze Žlutic hledat nové 
možnosti lepších vzájemných mezi dětmi. Projekt je financován penězi z fondů EU. Druhým 
projektem, který byl ke konci školního roku 2010/2011 připraven ke spuštění je EU peníze do 
škol, který přinese do školy nezanedbatelné finanční prostředky.

Provozní  záležitosti  se  rovněž  odvíjely  od  dlouhodobějších  představ.  Pokračovaly 
nezbytné rekonstrukce (chodníky v okolí školy, lino v několika třídách, parkety v tělocvičně, 
a  drobné  elektro  opravy,  …)  a  samozřejmě  nezbytné  neočekávané  opravy –   zejména  v 
plaveckém  bazénu,  který  je  z  tohoto  důvodu  provozně  poměrně  nákladný.  Přes  mnohé 
vykonané práce  na údržbě školních  budov a celého areálu i  do budoucna zůstává mnoho 
dalších nezbytných prací.
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Příloha č. 2  Ekonomické výsledky
2A
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2B    Rozdělení výsledku hospodaření
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2C    Finanční rozpočet
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Příloha č. 3  Fotografie z akcí školy
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