
VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽLUTICE

za školní rok
2011 / 2012

Zpracoval ředitel školy Mgr. Luděk Svoboda

Schválena školskou radou  15.11.2012

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Žlutice 1 



Výroční zpráva o činnosti ZŠ Žlutice ( podle odst.3, §10, zákona č.561/2004 Sb.,o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
Zpracována podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 ve znění pozdějších předpisů.

Struktura:

1  Základní údaje o škole
1.1 Škola
1.2 Zřizovatel
1.3 Součásti školy
1.4 Základní údaje o součástech školy
1.5 Materiálně-technické podmínky školy
1.6 Údaje o školské radě
2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
2.2 Vzdělávací programy 
3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících
4  Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
4.2 Výsledky přijímacího řízení
5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
5.2 Údaje o zameškaných hodinách
5.3 Údaje o integrovaných žácích
6  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 
školy
7  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
7.1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách
7.2  Účast žáků školy v soutěžích
8  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
9  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
10  Zapojení školy do projektů
11 Základní údaje o hospodaření školy
12 Závěr

Přílohy.
Příloha č. 1 -  Prospěch a chování žáků
Příloha č. 2 – Základní údaje o hospodaření školy
Příloha č. 3 – Fotografie ze života školy

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Žlutice 2 



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 1. dubna 2012 .

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 0 0

Strávníků celkem Počet strávníků – žáků školy

Školní jídelna 307 208

Základní škola prostřednictvím školního družiny organizovala zájmové kroužky. V loňském 
roce pracovalo v 10 kroužcích  celkem  203  žáků.

Škola organizovala tyto zájmové kroužky:
Plavání  
Neplavci 
Volejbal 
Kopaná 
Florbal 
Vodáci
Mažoretky 
Šikulky
Zahradníček - aranžér

1.5  Materiálně-technické podmínky školy

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

Vv multimediální učebna, počítačová učebna, učebny 
jazyků

Areál školních pozemků
Sportovní zařízení tělocvična, víceúčelové hřiště, atletické hřiště, plavecký 

bazén
Dílny dílny, kuchyňka
ICT vybavení počítačová učebna s 25 PC pro  žáky, 4 notebooky pro 

žákovskou práci,
14 x dataprojektor, 11x multimediální tabule, volně 
přístupný internet, scannery, digitální fotoaparáty, 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 školská rada. Rada  má šest členů.  Od 
roku 2009 jsou členy školské rady: PhDr. Miroslava Mutinská, Mgr. Bc. Václav Slavík,  Jana 
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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 dle ŠVP pro základní vzdělávání „Naše 
škola“, 

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 29,209 31

pedagogických 19,584 21

nepedagogických 9,625 10
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3.2  Údaje o pedagogických pracovnících

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. Marie Šenkýřová K 1,0 1.stupeň, Vv

3.tř     Mgr. Denisa Slavíková K (2.st.) 1,0 1. stupeň

4. tř.   Mgr. Miloslava Sýkorová K 1,0 1.stupeň, 

5.A     Mgr. Eva Košnářová K 1,0 1.stupeň, Aj

5.B     Mgr. Miloslav Sýkora K 1,0 1.stupeň

6. A    Mgr. Bc Eva Svobodová K 1,0 1. stupeň Aj, Vv

6. B     Mgr. Vendula Kuchtová K 1,0  Nj, Vv

7.tř.     Mgr. Petra Janouškovcová K 1,0 Čj, Ov, Vkz

8. tř.    PaedDr. Pavel Růžička K 1,0 Čj, Ov, Z,

9.A Václav Lísal K 1,0 Př, Ch, Fy, Tp

9.B Mgr. Stanislav Ertl K 1,0 D, Z, Fy, M, ICT,

Netřídní:

Mgr. Monika Volemanová K 1,0 1. stupeň, Př, Hv,  Dom, 

Bc. Tomáš Souček N 0,5 ICT

Mgr. Alena Záhrobská K 1,0 Aj, Z

Pavla Vodenková N 0,18 TV, VkZ,

Mgr. Michaela Smyslová K 1,0 M, Fy

Vychovatelky ŠD a ŠK:

Alena Lorberová K 1,0 ŠK

Lenka Kolihová K 1,0 ŠD

 Pavla Vodenková K 0, 82

3.3  Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce
Počítáno na fyzické osoby.
Na škole působilo celkem 16 (85 %)  kvalifikovaných učitelů. 
Přibližně 15 %  nebylo plně či částečně kvalifikovaných (z toho jeden studující). 
V těchto číslech není rozlišována kvalifikovanost pro 1. či 2. stupeň.  
Kvalifikovanost pro výuku na na 1. stupni: 85 %  
Kvalifikovanost na 2. stupni: 83 % 
Kvalifikovanost vychovatelek: 100 %

3.4  Údaje o nepedagogických pracovnících

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Žlutice                                           6 



Na škole pracovali: úvazek funkce

Věra Vorlová 1,0 ekonomka

Hana Vitáková 1,0 mzdová účetní

Bohumil Zeman 1,0 školník

Jaroslava Charvátová 0,875 uklízečka

Stanislava Outolná 0,875 uklízečka

Soňa Weiglová 0,875 uklízečka

Šárka Švambergová 1,0 vedoucí školní kuchyně

Jitka Králová 1,0 hlavní kuchařka

Marie Vlková 1,0 pomocná kuchařka

Jana Janoušková 1,0 pomocná kuchařka

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

4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 201  2  /201  3  

Zapisovaní Zapsaní na 
škole

S novým 
odkladem

Počet dětí,  
které 

nastoupily do 
prvních tříd

Počet prvních 
tříd

Prvně u 
zápisu

28 18 9 26 1

Po odkladu 9 9 0

4.2 Výsledky přijímacího řízení

Počet vycházejících žáků na konci uplynulého školního roku:

9.A 15

9.B 14

nižší ročníky 4

na vícelété gymnáziun (z 5. třídy) 2

celkem 35

Střední škola s maturitou 18
Střední odborné učiliště 14
Nepodaná přihláška  1
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5  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

5.1   Přehled o výsledcích vzdělávání žáků  

Konkrétní výsledky viz. příloha č. 2
Komentář:
Vzhledem k málo podnětnému sociokulturnímu prostředí na Žluticku, jsou výsledky žáků naší školy 
často slabší. Ve většině tříd je jen několik dětí, které jsou ambiciozní a zároveň velmi šikovné a 
talentované. Na výsledcích je výrazně patrné rodinné zázemí dětí. Přes snahu pedagogů pomáhat 
slabším žákům jsme občas nuceni k nedostatečným známkám, zejména u těch žáků, kde není patrný 
žádný zájem o školní práci.
Naopak nadaní jedinci jsou většinou „tahouny“ tříd, účastní se soutěží a jsou často zapojeni i do 
mimoškolních aktivit.
Škola se zapojuje do různých externích testování. Vyžíváme testy Scio. V loňském roce jsme se 
zapojili i do plošného testování žáků 5. a 9. ročníků. Výsledky žáků naší školy byly celkově vždy 
kolem průměru (často  několik šikovných žáků dopadne výborně a většina tříd má výsledky naopak 
podprůměrné). Zajímavé výsledky přineslo Scio testování žáků 3. ročníků, které naznačilo pozitivní 
výsledky změn ve výuce matematiky na naší škole. Podobné pozitivní závěry přinesly i výsledky testů 
v cizích jazycích.

5.2  Údaje o zameškaných hodinách

Viz příloha č.2
Komentář:
Vysoké absence těsně souvisí s předcházejícím bodem. Třídní učitelé a zejména výchovná poradkyně 
ve spolupráci s orgány péče o dítě často řeší problematicky omlouvanou absenci.

5.3  Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení : Počet žáků
Sluchové postižení 0
Zrakové postižení 0
S vadami řeči 0
Tělesné postižení 0
S kombinací postižení 0
S vývojovými poruchami učení 12

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

Jeden vyučující dálkově studuje (Bc. Tomáš Souček).
Jeden vyučující studuje doplňkové studium ICT koordinátora (Mgr. Stanislav Ertl).
Mgr. Monika Volemanová studuje výchovné poradenství.

Zaměstnanci školy se účastnili vzdělávacích akcí zaměřených zejména na  interaktivní formy 
a metody výuky a jazykové vzdělávání.  
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Podrobný přehled akcí 
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Setničková 24. 10. 2011 Školení pro příjemce EU NIDV Karl. Vary
Volemanová 18. 10. 2011 Nové metody v Hv Gymn. Sokolov
Svoboda 25. 10. 2011 Seminář Tv NIDV Karlovy Vary
Svoboda 23. 11. 2011 OPVK – oper. program pro konkurence schopnost Karlovy Vary
Setničková 25. 11. 2011 Odměňování ped-pracovníků a pracovně-právní vztahy Karlovy Vary
Svobodová 17. 11. 2011 Workshop Aj Sokolov
Kuchtová 17. 11. 2011 Workshop Aj Sokolov



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 západních Čech 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 s pohádkou 1. stupeň

Lyžařský kurz

Další školní akce

poznávací pobyt 1. třída

vánoční výstava, jarmark, vystoupení při 

rozsvěcení stromu

tradice - čerti

ekologická výchova pro 1.a 2. ročník

eko Černošín

volba povolání – úřad práce, Škola 2011

dobročinné akce – sbírky (pomozte dětem,...)

divadlo pro 1. st. - Ježíšek

vystoupení dětí pro MŠ

vystoupení dětí pro DPS

prevence 1. st. - 15 schodů k prevenci

exkurze vlastivědná – Potvorov, Mariánský Týnec

divadlo – Romeo a Julie (7 – 9)

slavnostní předávání vysvědčení na radnici (1. třída)

vývoj světového rocku - pořad

exkurze Praha – hudební exkurze

školní masopust

turistický den

Velikonoční dílny

výstava Hurvínek

exkurze Berlín a Sachsenhausen

exkurze Techmánie

vystoupení na pouti
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Zájezdy na divadelní představení všechny ročníky min. 1x

Předmětové exkurze všechny ročníky min. 1x

Soutěž v karaoke

Aktivity družiny a zájmových kroužků

 Třídní výlety

Sociometrické šetření v 6. tř.

7.2    Účast žáků školy v     soutěžích  

Sportovní soutěže

Kopaná - Mc Donald's cup

Školní laťka

Plavání

Pohár rozhlasu – 3. místo v okrese (ml. hoši)

Florbal mladší – okresní finále – 2. místo v kraji

Florbal starší – dívky okres – krajské finále

Plavecké závody

Florbalový přebor školy

Fotbalové turnaje

Ostatní soutěže

Olympiáda v Čj – školní i okresní kolo

Olympiáda Z

Recitační soutěž – školní i okresní kolo

Pythagoriáda

Matematická olympiáda – školní kolo

Olympiáda v Nj – školní i okresní kolo

Olympiáda v Aj – okresní kolo

Eurebus – 3. místo 6.A

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, 
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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. 
Několikrát školu navštívila kontrola KHS.

10  Zapojení školy do projektů
Škola se  zapojila do projektu  EU peníze školám.  Díky zapojení většiny pedagogů 

došlo  k  výraznému  materiálnímu  posunu  ve  vybavení  školy,  stejně  jako  k  metodickým 
inovacím výuky.  Účastníme se také ekologického projektu Recyklohraní.  Zapojení jsme do 
projektu  Řešení vrstevnických vztahů. Využíváme  rovněž  nabídek akcí organizovaných  z 
„projektových peněz“, zejména k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pokusili jsme se zapojit do výzev KK v rámci OPVK v oblastech podpory 1.1 a 1.3. 
Podali jsme 3 žádosti o zapojení do programů. Bohužel ani s jednou se nám nepodařilo zařadit 
se mezi příjemce. Dále jsme podali žádosti do programu „Oranžová učebna“. Rovněž naše 
žádost nebyla vybrána.

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

12 Závěr
Hlavním tématem školního roku 2011/2012 bylo zapojení se školy do projektu EU 

peníze  školám.  Přes  nabídky  mnoha  zprostředkovatelů  jsme  se  do  projektu  pustili  pouze 
vlastními  silami.  Cílem bylo  hlavně zlepšení  podmínek výuky a tento  cíl  se  jednoznačně 
podařilo naplnit. Školu jsme vybavili novými interaktivními tabulemi a dataprojektory. Dnes 
jsou  již  všechny třídy  1.  stupně a  veškeré  odborné  a  jazykové  učebny na  2.  stupni  plně 
vybavené  touto  moderní  technikou.  Tyto  změny  přinesly  i  další  nároky  na  schopnosti 
pedagogů. Pro naprostou většinu učitelů nenastal žádný zásadní problém a novým možnostem 
výuky se přizpůsobili bez potíží. Několik kolegů muselo výrazněji změnit svoji pedagogickou 
práci a přípravu na ni. Celkově však lze jednoznačně konstatovat, že zapojení se do projektu 
přineslo v kvalitě výuky na naší škole další posun vpřed.

Je jisté, že jen nové vybavení školy nezaručuje úspěšnou pedagogickou práci. Zásadní 
pro efektivitu  pedagogické práce  je  aktivní  přístup ke své práci.  V tomto ohledu trvá již 
několik let stav, kdy ve škole působí celá řada aktivních a iniciativních pedagogů. A jejich 
práce je vidět. Projevuje se to nejen oblíbeností jejich vyučovacích hodin (což samo o sobě 
nemusí nic znamenat), ale je to vidět na množství materiálů podporujících výuku (webové 
stránky, školní web, exkurze,  apod.) na formách práce v hodinách, stejně jako na organizaci 
akcí a soutěží nebo na spolupráci s rodiči.

 Posunem v  efektivitě  výuky  je  zejména  vyučování  matematiky  dle  řady  učebnic 
nakladatelství  Fraus,  které  je  postaveno na logickém uvažování  dětí.  Tento  trend bychom 
chtěli posilovat i v dalších oborech.

Příznivý dopad na vzdělávání nejmenších žáků má již několik let využívání genetické 
metody čtení. Přes poměrně komplikované začátky lze již dnes jasně konstatovat, že se výuka 
dle této metody osvědčila. Naprostá většina vyučujících 1. stupně dnes využívá týdenní plány, 
které výrazně přispívají lepší komunikaci s rodiči žáků. 
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Výuka  na  1.  stupni  je  systematicky  v  rámci  ŠVP  napojena  na  projektový  pobyt. 
Pětidenní  pobyt  v  přírodě  daleko  od  domova  plný  nejrůznějších  úkolů  dobře  prověřuje 
dovednosti, které si děti na prvním stupni osvojily.

Za  výrazné  pozitivum  naší  školy  považujeme  také  široké  možnosti  výuky  cizích 
jazyků. S výukou angličtiny (ve zjednodušené formě) začínáme již od 1. třídy a na druhém 
stupni nabízíme žákům jako 2. cizí jazyk němčinu.

Úspěšnosti  školy  pomáhá  i  kvalitní  zázemí  pro  výuku  ICT,  kterému  věnujeme 
patřičnou pozornost  a  je  realizováno kvalitně  a  v širokém rozsahu. Za pozitivní  důsledek 
považujeme to, že se poměrně hodně žáků hlásí na podobné obory na SŠ.

Náš vzdělávací program je orientován i na sepětí s přírodou a nejrůznější ekologické 
aktivity,  které  se  rovněž  snažíme  co  nejlépe  realizovat.  Důkazem toho jsou  mimo  jiné  i 
úspěšné  školní  projekty  realizované  v  rámci  Dne  Země,  kterými  byli  „Ukliďme  svět“  a 
„Poznáváme přírodu“.

Podmínky pro výuku plavání nám umožňují nejen naučit plavat většinu dětí z naší 
školy, ale prostřednictvím plavecké školy se část učitelů podílí i na plaveckém vzdělávání dětí 
ze  širokého  okolí.  To,   ve  spojení  se  zajišťováním plavání  pro  veřejnost,  je  pro  školu  i 
zajímavým ekonomickým přínosem.

Ne  vše  však  funguje  zcela  ideálně.  Přes  celkový  poměrně  vysoký  standard 
pedagogické práce učitelů samozřejmě i mezi námi jsou kolegové, u kterých je přístup k práci 
rutinní, někteří nejsou schopni trvale udržet kázeň žáků a vhodně děti motivovat. Občas se 
objevují i problémy ve vzájemné komunikaci mezi pedagogy  a rovněž zapojení do aktivit 
školy je mezi pedagogy různé. K negativům patří také občasná nedůslednost v domluvených 
postupech. Řešením je kvalitnější příprava na vyučování, vědomí zodpovědnosti za kvalitu 
svojí práce a také vzájemná podpora a kolegialita pedagogického sboru.

Velmi dobrou úroveň mělo výchovné poradenství ve škole. V oblasti profesní přípravy 
žáků se uskutečnila řada akcí a děti mají skutečně velkou podporu při výběru možností co po 
ZŠ. Kvalitně se pracuje i v rovině prevence a problémů chování žáků. Co nejlépe se snažíme 
pomáhat i  žákům s vývojovými poruchami učení. Ne vždy se to plně daří, někdy chybí zájem 
dětí, jindy se opět projevuje malá podpora ze strany rodičů.

Škola byla tradičně aktivní i v oblasti mimoškolních aktivit, žáci se svými učiteli se 
zapojovali do dění ve městě. Vystoupili například na adventním rozsvěcení vánočního stromu 
i na žlutické pouti.

Pro uplynulý školní rok došlo k reorganizaci zájmových kroužků, jejichž kompletní 
financování přešlo pod školu. Sice celkově poklesl jejich počet zbyly však ty kvalitní a děti je  
dobře naplnily. Zájem byl tradičně hlavně z řad mladších školáků.

Hospodaření  školy  je  s  každým rokem složitější  (v  kontextu  vývoje  společnosti). 
Omezování  prostředků  na  platy  zaměstnanců  má  přímý  dopad  na  dlouhodobější  pokles 
pracovních  míst  ve  škole.  Kromě  pedagogů  se  tento  stav  projevuje  neblaze  hlavně  u 
nepedagogů.  Prostory  na  úklid  jsou  stále  stejně  velké,  vařit  je  také  potřeba.  Přes  řadu 
organizačních úprav jsme se u nepedagogů zřejmě dostali na maximálně možný minimální 
stav  pracovníků.  Ve  vzdělávací  oblasti  se  dlouhodobě  snažíme  upřednostnit  hledisko 
pedagogické před platovým (třeba dělením celých tříd nebo alespoň některých hodin), ale i to 
již za stávajících podmínek nelze a jsme vůbec rádi, že vyjdeme s celkovými prostředky na 
platy, a to i díky vstřícnému postoji zřizovatele.

Problémy s omezenými finančními prostředky se možná ještě více dotýkají peněz na 
nákup učebních pomůcek a dalšího školního vybavení.  V současné výši je tento stav dále 
neudržitelný  a  již  bude zasahovat  do  kvality  výuky.  Škola  zároveň využívá  zejména  pro 
konkrétní školní akce podpory drobných sponzorů, ale ani tomuto způsobu financování není 
dnešní doba příliš nakloněna.
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Drobné provozní úpravy ve škole tradičně proběhly hlavně přes léto ( lina v několika 
třídách, místnost uklízeček, dílčí opravy v bazénu). Větší rekonstrukce  - výměna oken na 
hlavní budově je snad v dohledu.

Vše  tedy  není  úplně  jednoduché,  přesto  svůj  hlavní  cíl  se  škola  snaží  plnit s  co 
největším úsilím Kvalitně připravovat své žáky pro běžný život .
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Příloha č. 2  Ekonomické výsledky
2A
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2B    Rozdělení výsledku hospodaření

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Žlutice                                           16 



2C    Finanční rozpočet
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Příloha č. 3  Fotografie z akcí školy
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