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01. Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola Nepomuk, okres Plzeň-jih 

Adresa školy ZŠ Nepomuk, Školní 546, 33501 Nepomuk 

IČ 70889414 

Bankovní spojení 726987369/0800 

Telefon 371 591 139 

E-mail zsnepomuk@volny.cz 

 

Adresa internetové stránky www.zsnepomuk.cz 

 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1. 1. 2001 

Název zřizovatele Město Nepomuk, právní forma: obec 

náměstí Augustina Němejce 63, 33501 Nepomuk 

IZO ředitelství  102 564 221 

Vedoucí pracovníci Ředitel: Mgr. Jaroslav Tolar 

zástupce ředitele: Mgr. Pavel  Pelcr 

zástupce ředitele: Mgr. Alice Kotylová 

vedoucí ŠJ: Ivana Hatajová 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

- poskytování základního vzdělání dle platných právních     

   předpisů 

- zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně (přednostně         

   pro 1. + 2. třídy) 

- zajišťování školního stravování pro žáky a        

   zaměstnance 

- výchova a rozvoj talentované mládeže 

Doplňková činnost - zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude       

  dotčena hlavní činnost školy 

mailto:zsnepomuk@volny.cz
http://www.zsnepomuk.cz/


- výkon správy zapůjčeného majetku městem Nepomuk 

- zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro v    

   volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena     

    hlavní činnost 

 

Součásti školy 

Součásti školy kapacita 

Základní škola 650 žáků 

Školní družina 130 žáků 

Školní jídelna ZŠ 600 jídel 

 

Školský obvod školy 

 

Školský obvod Základní školy Nepomuk tvoří tyto obce: Klášter, Mohelnice, Prádlo, 

Srby(2.st.) Neurazy (pro obce Soběsuky a Nová Ves), Čmelíny, Kozlovice, Třebčice, 

Měcholupy, Nekvasovy (2.st.) Čížkov (pro obce Čížkov, Čečovice, Zahrádka, Měrčín, Liškov), 

Polánka, Mileč (2.st.), Sedliště (2.st.), Tojice, Kramolín, Vrčeň (2.st.), Chlumy (2.st.), Dvorec 

a  Nepomuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02.  Personální údaje  

1. stupeň  

1.A Mgr. Erika Žáková  

1.B Mgr. Kristýna Ptáčková  
 

1.C Mgr. Jana Vopalecká 
 

2.A Mgr.  Romana Jedličková  

2.B Mgr. Štěpánka Cajthamlová 
 

2.C Mgr. Jitka Hošková 
 

3.A Mgr. Hana Skalová 
 

3.B Mgr. Lenka Čekanová 

3.C Mgr. Alena Hrachovcová  

4.A Mgr. Růžena Kodýtková 

4.B Mgr. Marie Ptáčková 

5.A Mgr. Eva Vápeníková 

5.B Mgr. Jana Skalová 

2. stupeň  

6.A Mgr. Jan Ticháček 

6.B PhDr. Eva Brázdová Toufarová 

6.C Mgr. Věra Šlajerová 

7.A Mgr. Jana Jandovská 

7.B Mgr. Hana Bohatá 

7.C Mgr. Tereza Doskočilová 



8.A Mgr. Dana Králová 

8.B Mgr. Alena Ničová 

8.C Mgr. Monika Nová 

9.A RNDr. Marie Kotrbatá 

9.B Mgr. Václava Janoušková 

9.C Mgr. Pavlína Jiránková 

 

 

 

 

Netřídní učitelé        Vychovatelky školní družiny   

Mgr. Jaroslav Tolar Dana Milová 

Mgr. Zdeňka Švecová Renata Tomášková 

Mgr. Hana Růžičková Soňa Sedláčková 

Mgr. Tatjana Bečváříková Alexandra Polanová 

Jan Cajthaml Bc. Jana Barochová 

Bc. David Milota  

Mgr. Eva Strolená  

Mgr. Jana Kašíková, Mgr. Jaroslav 

Viktora, Mgr. Pavel Pelcr, Mgr. Alice 

Kotylová 

 

Asistent pedagoga:  

Štěpánka Zbořilová, Alexandra Polanová, Alena Šůsová, Jakub Tyml, Klára 
Jiroušková, Barbora Čimerová, Denisa Milotová, Bc. Jana Barochová, Mgr. 
Martina Barochová 

                                                                                                                                                

                                                                                                 
    



                                   

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

Z toho 

nesplňuje 

kvalifikaci 

celkem 

učitel prvního stupně základní školy 16 0 16 

učitel druhého stupně základní školy 20 0 20 

vychovatel 5 - 5 

asistent pedagoga 9 - 9 

celkem 50 - 50 

    

Stav k 30. 6. 2022 

Kontrolu denního provozu školní kotelny a nutné provozní činnosti vykonává  ředitel školy 

bezúplatně. Dle platných předpisů je pro případ potřeby proškolen další provozní 

zaměstnanec. 

Přehled pracovníků  

Zaměstnanci  ŠJ Provozní zaměstnanci 

Jméno a příjmení Jméno a příjmení 

Ivana Hatajová – ved. ŠJ Milena Michálková 

Jaroslava Beránková  Jana Šejvarová Hlavová 

Alena Macháčková  Eva Paukertová  

Drahuše Šmeráková  Eva Tafatová  

Milada Sutnarová Věra Jandošová 

Ivana Vokáčová Ludmila Šeflová 

Helena Mrázová Libuše Šeflová 

 Petra Michálková 

 Anna Šolarová 

 Eva Šeflová  

 Ferdinand Valenta 



 

 

3. Vzdělávací program školy 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 

1. - 5. ročník 6. - 9. ročník  

Minimální časová dotace 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 35 15 

Cizí jazyk 9 12 

Matematika a její aplikace 20 15 

Informační a komunikační technologie 1 1 

Člověk a jeho svět 12 – 

Člověk a společnost Dějepis – 11 

Výchova k občanství 

Člověk a příroda Fyzika – 21 

Chemie – 

Přírodopis – 

Zeměpis – 

Umění a kultura Hudební výchova 12 10 

Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví – 10 

Tělesná výchova 10 

Člověk a svět práce 5 3 

Průřezová témata P P 

Disponibilní časová dotace  14 24  

Celková povinná časová dotace 118 122 

 



 

 

Charakteristika ŠVP  „ Učíme se žít“ zpracovaného podle RVP 

Priority ŠVP 

Rozvoj  jazykových a komunikačních dovedností 

 Podpora činnosti školní knihovny 
 Podpora jazykového vzdělávání učitelů, udržování korespondenčních   
           kontaktů  se zahraničím 

Otevřená škola 

 Podpora činnosti školního parlamentu 

 Dny otevřených dveří, spolupráce s MŠ 

 Informovanost veřejnosti, prezentace školy na veřejnosti 

 Rozvoj sociálních vztahů 
Podpora a výchova uživatele informačních a komunikačních  technologií 

 Rozšíření a modernizace vybavení PC v jednotl. kabinetech učitelů 

 Podpora využívání tabule Smart Board 

 Výchova k ochraně autorských práv 
Zdravý životní styl a environmentální výchova 

 Nabídka zájmových útvarů a nepovinných předmětů 

 Organizace LVVZ ( lyžařského výcviku)  a kurzu plavání 

 Preventivní program v protidrogové výchově 
 Prevence v oblasti komunikačních technologií 
 Prevence – šikana, kyberšikana,  
 Přednáška o kontaktu v IT prostředí 
 Kurz první pomoci se zkušeným záchranářem MUDr. M. Marečkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Školní vzdělávací plán 

Vzdělávací program: ŠVP ZŠ Nepomuk „Učíme se žít“ 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celkem 

 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 9 10 9 7 7 42 

Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika 

 
4 5 5 5 5 24 

 Informační a 

kom.technologie 
Informatika 0 0 0 1 1 2 

 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 3 0 0  

14 

14 

Přírodověda 0 0 0 2 2 

Vlastivěda 0 0 0 1 2 

 

Umění a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 12 

12 
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5 

Celková povinná časová dotace 20 22 25 25 26 

 

118 

 



 

 

Nepovinné předměty, volitelné předměty a zájmové kroužky 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků jméno učitele    

      

      

název volitelného předmětu ročník    

Sportovní hry, Domácnost, Konverzace v angličtině 7.    

Sportovní hry, Konverzace v angličtině, Seminář a cvičení z 

přírodopisu 

8.    

Sportovní hry, Konverzace v angličtině, Malba a kresba  9.    

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Celkem 

Jazyk a jazyková   

komunikace 

Český jazyk a literatura 5 4 4 5 18 
Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

 Mat. a její aplikace 
Matematika 5 4 4 4 17 

Finanční gramotnost 0 0 0 1 1 

 Inf. a komunikační    

technologie 
Informatika 1 0 0 0 1 

Člověk a společnost 
Dějepis 2 2 2 2 

12 
Výchova k občanství 0 1 1 1 
Výchova k občanství a ke zd. 

zdr. 

 

zdraví zdraví 

 

1 0 0 0 
 

Člověk a příroda 

Fyzika 2 2 2 1  

26 
Chemie 0 0 2 2 
Přírodopis 2 2 2 1 
Zeměpis 2 2 2 2 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 10 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 0 1 1 1 11 
Tělesná výchova 2 2 2 2 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 4 

Disponibilní časová 

dotace - vázaná 

2.CZJ(Nj) 0 2 2 2 10 
Volit.předmět 0 1 2 1 

Celková povinná 

časová dotace 
 29 30 32 31 122 

  



 

název kroužku/učitel počet zařazených 

žáků 

Jméno učitele 

Dopravní  kroužek 10 Š. Cajthamlová 

Malý divadelní klub Johánek 15 J. Vopalecká 

Sportovní – atletika 

Výtvarný 

Německy jazyk (s JČU) 1. a 2. roč. 

Sborový zpěv 

Deskové hry 

- Mgr. Pavel Pelcr, Mgr. Jan Ticháček 

- Tatjana Bečváříková 

- PHDr. Eva Toufarová Brázdová 

- Mgr. Jana Vopalecká, Jan Cajthaml 

- Mgr. Pavel Pelcr 

 

04. Počty žáků 

Počty žáků ve třídách na konci šk. roku 2021/2022 k 30. 6. 2022 

  

Třída Počet žáků chlapci/dívky 

1.A 24 15/9 

1.B 24 11/13 

1.C 24 13/11 

2.A 17 5/12 

2.B 20 12/8 

2.C 18 6/12 

3.A 19 8/11 

3.B 20 12/8 

3.C 18 9/9 

4.A 27 11/16 



4.B 27 10/17 

5.A 22 8/14 

5.B 25 11/14 

6.A 20 9/11 

6.B 21 9/12 

6.C 20 12/8 

7.A 26 9/17 

7.B 26 13/13 

7.C 26 11/15 

8.A 24 11/13 

8.B 22 14/8 

8.C 22 13/9 

9.A 22 11/11 

9.B 23 12/11 

9.C 23 8/15 

 

Celkem 560 žáků, 263 chlapců a 297 dívek 

 
Průměr žáků na třídu – 22,4  
 

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy na šk. rok 2022/2023 

počet prvních tříd Počet účastníků zápisu počet dětí přijatých do 1. 

tříd 

Počet odkladů 

2 53 48 5 

 

Zápis byl zahájen v souladu s termíny uvedenými na začátku školního roku na webu školy  

13. dubna 2022. Zároveň jsme v tomto termínu uskutečnili i Den otevřených dveří. Členové 



školního parlamentu provedli budoucí prvňáčky po škole a zároveň si pro ně připravili různé 

soutěže a hry a také je provedli po škole a ukázali, co tady máme pěkného. Hosté si mohli 

prohlédnout učebny, kam jejich děti od září nastoupí. Seznámili se se sekretariátem, kde 

budou vyřizovat potřebnou administrativu, viděli školní jídelnu, prostory pro družinu a 

v tělocvičně je čekala řada pohybových a dovednostních aktivit. 

Vzhledem k mimořádné situaci, která je dána válkou na Ukrajině, jsme ještě uspořádali 

dodatečný zápis pro ukrajinské děti, který se uskutečnil 17. června 2022. Během tohoto 

zápisu jsme přijali ještě 3 budoucí prvňáčky z řad ukrajinských dětí. 

 

 

Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy ve šk. roce 2021-2022 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 3 

čtyřleté gymnázium 6 

střední odborná škola 45 

střední odborné učiliště 18 

 

 

Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu 
/stav k 30. 6. 2022 

 

Ukrajina 18 žáků 

Maďarsko 5 žáků 

Rusko 2 žáci 

Bělorusko 1 žák 

Belgie 2 žáci 

Slovensko 4 žáci 

Rumunsko 1 žák 

Vietnam  3 žáci 



05.  Hodnocení výsledků a chování žáků 

 

 

Přehled o absenci  za školní rok 2021/2022 

Omluvené hodiny celkem Neomluvené hodiny celkem Průměr omluvených hodin na 

žáka 

71411 133 127,52 

 

Prospěch – 1. pololetí 2021/2022 

 

Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Uvolněni 

364 174 2 4 

 

Přehled chování v 1. pololetí 2021/ 2022 

 

Napomenutí 

třídního učitele 

Důtka třídního 

učitele 

Důtka ředitele 

školy 

Druhý stupeň z 

chování 

Třetí stupeň z 

chování 

23 24 8 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prospěch – 2. pololetí 2021/2022 

 

Prospěli s 

vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli Uvolněni 

375 181 4 2 

 
Přehled chování v 2. pololetí 2021/2022 

Napomenutí 

třídního učitele 

Důtka třídního 

učitele 

Důtka ředitele 

školy 

Druhý stupeň z 

chování 

Třetí stupeň z 

chování 

40 25 16 3 0 

  

 
 

Pochvaly byly třídními učiteli / učitelkami udělovány průběžně za příkladné plnění 
školních úkolů, za práci pro třídní kolektiv a reprezentaci školy.  
 
 

Komisionální přezkoušení žáků 

Ve školním roce 2021/2022 byla uskutečněna1 komisionální a 1 opravná zkouška. 

Na žádost rodičů byl jeden žák třídy 5.B přezkoušen z českého a anglického jazyka. 

Výsledná známka z obou předmětů byla dostatečná. 

Jeden žák z třídy 6.A vykonal opravnou zkoušku z anglického jazyka s výsledkem 

dostatečným. 

 

Individuální integrace   
 

Podpůrné opatření Počet žáků 

PO 1 7 

PO 2 27 

PO 3 17 

PO 4 1 



 
 

06. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Vzdělávací akce  

Nabídka vzdělávacích pořadů byla velmi pestrá a bohatá a pedagogové i nepedagogičtí 

pracovníci se dle potřeby do nabízených aktvit přihlašovali.  

Ve školní roce 2021/2022 byly využity vzdělávací akce pořádané KCVJŠ Plzeň, NPI  Plzeň, 

Tvořivá škola, Nová škola Brno, Vzdělávací akce ČŠI, KÚ Plzeňského kraje, Vzdělávací 

centrum Gymnázia Blovice, lektoři zprostředkovaní MAS SJN – JK kontakt 

 Počet 

učastníků 

Počet akcí 

2021-2022  145 27 

Vedení školy, 

ekonom 

Vedoucí školní 

jídelny 

3 

 

1 

7 

 

1 

 

6.2 Příklady vzdělávacích akcí 

 Kurzy anglického jazyka 

 Jak s nadanými žáky 

 Učitel a spolupráce s  asistentem pedagoga 

 Kvalifikační a specializační kurzy 

 Tvořivost 

 Český jazyk 

 Prevence sociálně patologických jevů 

 Komunikace 

 Čtenářská gramotnost 

 Matematická gramotnost 

 Práce s problémovými žáky 



 Supervize 

 Výuka cizích jazyků 

 Činnost AP a učitele na třídě 

 

 

 

 

07.  ICT vybavení  

Pracovní stanice – počet 48 

Počet skutečnost 

Počet žáků k 30. 6. 2022 560 

Počet pedagogických pracovníků 50 

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 48 

Pracovní stanice umístěné v kabinetech a odb. učebnách S.B. a 

kancelářích  

12 

Z toho notebooky  sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na 
výuku a k jeho vzdělávání 

40 

 

Prezentační a grafická technika 

Technika skutečnost 

Datový projektor 21 

Interaktivní tabule Smart Board 6 

Tiskárny  6 

Kopírovací stroje 6 

Tablety 10 

 

 

  



 

08. Zájmové vzdělávání: školní družina 

 

Školní družina ZŠ Nepomuk měla ve školním roce 2021/2022 5 oddělení, která 

navštěvovalo celkem 125 žáků prvního stupně. 

 

09.  Prevence rizikového chování   

Od 1. září 2021 pracuje jako preventistka rizikového chování paní učitelka Mgr. Erika 

Žáková. 

Organizace prevence  

Minimální preventivní program Ano 

Webová aplikace-interaktivní výukový 

program, sada preventivních vzdělávacích 

filmů 

Drogy trochu jinak 

Využití volného času žáků Viz zájmová činnost (pole možností v souvislosti 

s vládním nařízeními)  

Průběžné sledování podmínek a situace 

ve škole z hlediska rizik výskytu rizikového 

chování 

Ve spolupráci s TU, ost. PP tematicky zaměřené 

přednášky, školní parlament 

Poradenská služba školního metodika 

prevence 

Stanovené konzultační hodiny pro rodiče, 

učitele, žáky 

Poradenská služba výchovného poradce Stanovené konzultační hodiny pro rodiče, 

učitele, žáky 

Zajištění poradenských služeb speciálních 

pracovišť a preventivních zařízení 

PPP PJ, OSPOD P-J,  Policie ČR – KV PK,    P-

Centrum – konzultace,  SVP + DDÚ - Plzeň 

Dlouhodobý preventivní program 

zaměřený na vztahy v třídím kolektivu pro 

7. ročník 

PPP PJ 

Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, 

distribuci a zneužívání návykových látek 

v areálu školy a odpovídající sankce) 

Viz dodatek č.3 Školního.řádu, doplnění bodu – 

Ochrana před sociálně patologickými jevy 

Prevence neplánovaných těhotenství 9.roč Národní iniciativa pro život 



 

Třídenní adaptační kurz pro 6. ročníkv  Spolupráce s okresním metodikem prevence. 

Realizace v objektu Sport pro všechny - Žinkovy 

a okolí, v loňském roce uskutečněn v areálu 

školy. 

Jednodenní adaptační kurz pro žáky 1. tříd Uskutečněn v areálu školy třídními uč.  

 

 

Počet podaných žádostí o informace v souladu se zákonem č. 106/11999 Sb.  
Ve školním roce 2021/ 2022 byla podána 1 žádost a v souladu s uvedeným zákonem 
bylo v zákonné lhůtě žadateli odpovězeno 

 

 

 
Řešení stížností 
 
Ve školním roce 2021-2022 nebyla podána k řešení žádná písemná stížnost.  
 

10. Významné akce školy   
 
1. září – slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 

24. září – hokejbal – ukázka pro 1. stupeň 
7. října – dravci – vzdělávací programu 
24. listopadu – exkurze do pražského planetária 
24. března – projektový den – Gymnázium Mikulášské náměstí – 9. roč. 
1. dubna – Ukliďme Česko – zapojení do ekologického projektu 
2. - 6. května – Barevný týden – akce školního parlamentu 
6. května – okresní kolo soutěže BESIP 
11. května – vystoupení souboru Johánek v sále U Zeleného stromu 
16. května – Dětská poutní mše v kostele sv. Jana Nepomuckého 
17. května – Pohár rozhlasu v Přešticích – atletická soutěž družstev 
1. června – Den dětí – sportovní a vědomostní soutěže v areálu školy 
17. června - Vodácký kurz pro žáky devátých ročníků 
20. června – Noc talentů – akce připravená našimi žáky 
21. - 22. června – Cyklistický kurz pro žáky osmých ročníků 
29. června – slavnostní otevření nového víceúčelového hřiště 
30. června- slavnostní zakončení školního roku 2021/2022 
 

 

 

 

 



11. Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství 

Jako výchovné poradkyně pracovaly Mgr. Monika Nová  (2.stupeň) a pro 1. stupeň Mgr. 

Lenka Čekanová.  

Všechny body plánu práce výchovných poradkyň byly splněny. 

Pokud se vyskytly situace vyžadující přítomnost VP při jednání s rodiči nebo pracovnicemi 

OSPOD, VP byly vždy přítomny a při řešení aktivně spolupracovaly. 

Podle potřeby pokračovala spolupráce s PPP PJ, rodiče kromě okresní poradny využívali 

další specializovaná pracoviště (OPPP Klatovy, případně v Domažlicích). 

V průběhu měsíce října byli vycházející žáci postupně informováni o možnostech studia, ale 

letos byly prezentace středních škol v online prostředí.  

Rovněž spolupracujeme s ÚP Plzeň-jih, žákům i rodičům je poskytováno poradenství při 

volbě povolání.  

 

Distanční výuka 

 

V letošním školním roce nebyly zavírané celé školy, ale během podzimu jsme měli v 

karanténách jednotlivé třídy. V tomto případě jsme se vrátili k online výuce, jinak během 

školního roku 2021/2022 probíhala převážně prezenční výuka. 

  

 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 

Základní škola Nepomuk je stále zapojena do projektu Šablony II. Pravidelně každým rokem 

žádáme KÚ PK o dotační program zaměřený na prevenci  a i v tomto školním roce byla 

žádost schválena. Částka 20 000,- Kč byla využita především v rámci prevence. 

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji: 

 

Zapojení ZŠ Nepomuk/SŠ 

 

ročník 

 Střední škola  Oselce – podpora    
technického vzdělávání  

7.+ 8.+ 9. ročník 

 Gymnázium Plzeň,  

Mikulášské nám. 

9. ročníky 

 Šablony II  

 Gymnázium Blovice 9. ročníky 

 

 

 



 

13. Další  informace o škole  

 Vzdělávání cizinců: 

 

Od 1. září jsme školou určenou pro vzdělávání cizinců. V současné době 
máme ve škole dvě jazykové skupiny, kde doučujeme cizince češtinu. 
Financování těchto jazykových skupin zajišťuje Plzeňský kraj. Jazykové 
skupiny navštěvuje 18 žáků ukrajinské národnosti a 2 žáci ruské národnosti. 
Právě vzdělávání cizinců považuji za silnou stránku naší školy. Velmi úspěšně 
se nám podařilo adaptovat všechny cizince, zejména ukrajinské děti, které 
jsme přijali po začátku války na Ukrajině.  
V souvislosti se začleňováním ukrajinských dětí nás 2. května navštívila 
Česká školní inspekce, která vyslovila spokojenost s tím, jak jsme s 
ukrajinskými žáky pracovali a pracujeme. Zhruba první tři týdny jsme měli 
adaptační skupinu, kde se ukrajinští žáci seznamovali s naší školou a češtinou 
a potom jsme je rozdělili do jednotlivých ročníků. Opět můžeme říci, že v 
naprosté většině proběhla adaptace úspěšně a žáci se zapojili v rámci svých 
možností a schopností do běžné výuky. Několikrát týdně stále docházejí do 
jazykové skupiny, aby se zdokonalili v českém jazyce.  
Také se mi podařilo zajistit přes neziskové organizace (Člověk v tísni, Konto 
Bariéry) finance na učební pomůcky a školní obědy právě pro příchozí 
ukrajinské děti. 

 
 
Rozvoj školy: 
 

Samozřejmostí je plánování dalšího rozvoje školy. V oblasti lidských zdrojů se 
snažíme získávat nové pedagogické i nepedagogické pracovníky. Velmi se 
nám osvědčila spolupráce s bývalými žáky nepomucké školy, kteří u nás mají 
zájem pracovat nebo u nás vykonávají své praxe. 
Chystáme také reorganizaci prostor. Máme velké problémy se školní družinou, 
která nemá své vlastní prostory. Proto připravujeme změny v rozmístění tříd a 
odborných učeben, abychom se do stávajících prostor lépe vešli. Chystáme 
novou učebnu hudební výchovy, dílen a rádi bychom zvětšili sborovnu prvního 
stupně, která je zcela nedostačující. 
Pracujeme také na nové počítačové učebně, školní knihovně a místnosti pro 
čítárnu, relaxaci nebo schůzky školního parlamentu. 
Pracujeme na projektech IROP, z něhož bychom rádi financovali právě novou 
počítačovou učebnu, ale také konektivitu školy, venkovní učebnu či školní 
zahradu. 
Spolupracujeme také s firmou, která nám nabízí kogenerační jednotku do naší 
kotelny, z níž bychom mohli vyrábět elektrickou energii a díky tomu ušetřili 
nemalé finanční prostředky. 
Na návrh školního parlamentu jsme nechali vytvořit eshop s oblečením, na 
němž je logo naší školy. Věříme, že i tahle akce přispěje k tomu, že naši žáci 
budou na naši školu patřičně hrdí. 

         



 Ve školní kuchyni jsme pokračovali v postupné modernizace gastro vybavení. 

V kuchyni dosluhují další části kuchyňského vybavení a postupně podle potřeb a 

finančních možností jednotlivé části modernizujeme.  

 

Webové stránky            

Během školního roku 2021/2022 jsme nechali vytvořit firmou Estetica online s.r.o. 

nové webové stránky, neboť ty původní již neodpovídaly našim potřebám. Stránky 

jsou navrženy tak, abychom si je mohli spravovat sami. 

 

Logopedie 

Ve šk. roce 2021/2022 navštěvovalo hodiny logopedie vedené Mgr. Ivou 

Jandovou 15 žáků. 

 

 

Školská rada 

 
Od června 2021 funguje školská rada v tomto složení: 

  
Michaela Zajícová - předsedkyně 
Karel Kotiš 
Jana Šejvarová Hlavová 

Mgr. Jana Barochová 

Mgr. Hana Bohatá 
Mgr. Kristýna Koubová 

Mgr. Jana Berkovcová 
Mgr. Marcela Silovská 
Bc. Simona Kristová 
  

Úspěchy žáků školy 
Velmi dobrých výsledků dosahujeme také v různých soutěžích a olympiádách 
– rád bych zmínil umístění umístění v okresních kolech olympiády v angličtině, 
biologii nebo zeměpisu a také úspěšnou reprezentaci v kolech krajských. 

I ve sportovních soutěžích jsme byli letos úspěšní – naši basketbalisté vyhráli 
okresní kolo a reprezentovali náš okres v kole krajském. Malí fotbalisté byli v 
okresním finále třetí a rovněž volejbalistky a volejbalisté brali medaile v 
okresních kolech. Rád bych viděl také větší atletické úspěchy, kde si sice 
nevedeme špatně, ale věřím, že kdyby se vytvořili lepší podmínky pro atletiku 
(atletická dráha u fotbalového hřiště), byli bychom nejen úspěšnější, ale 
přitáhli bychom k této královně sportů mnohem více dětí. 



           Vedení školy děkuji všem žákům, kteří se účastnili dalších vědomostních i 
dovednostních soutěží v rámci školy, okresu i kraje na dálku. 

 

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy a města Nepomuk!!! 

Písnička 

Sbor Písnička má od letoška nové sbormistry – paní učitelku Janu Vopaleckou a 
pana učitele Jana Cajthamla. Mezi největší úspěchy sboru patří vystoupení na 
nepomuckém náměstí při slavnostním rozsvěcením vánočního stromu a také 
úspěšná účast na přehlídce pěveckých sborů v Rokycanech. 
 

Johánek 

Johánek se představil na několika akcích. Asi nejvýznamnější bylo představení v sále 
hotelu U Zeleného stromu, kde Johánek vystoupil se svým představením Slyšíš mě? 
Společně s Johánkem vystoupily klatovské soubory Draci a Blechy se svým 
představením Lidice. 

Jarmáreček 

 Tradiční a žáky i veřejností oblíbenýJarmáreček se z důvodu proticovidových 
opatření neuskutečnil. 
 

Co se dělo ve škole 

Veřejnost je o dění ve škole pravidelně informována na školním webu, většinu 
informací doplňují fotografie a také krátké videozáznamy. Každý měsíc přinášíme 
informace také v Nepomuckých novinách a využíváme i místní kabelovou televizi. 
Často jsou zasílány příspěvky do regionální redakce Plzeňského deníku, ovšem ne 
vždy se článek v tisku objeví. Snažíme se pro informování veřejnosti využívat i 
písemných prací žáků školy.  

 

Poděkování 

        V závěru zprávy se sluší poděkovat zřizovateli za vstřícné jednání při 
řešení oprav a údržby areálu a budovy školy a p. starostovi a místostarostovi 
za účast při zahájení i ukončení školního roku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



14. Přílohy výroční zprávy 

Zpráva o hospodaření školy za rok 2021 

 
 
 

  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)  -  provoz Základní škola Nepomuk, 
     zřizovatel Město Nepomuk  
 
 
a) výnosy 

 hlavní 
činnost 

hospodářská  
činnost 

celkem 

příspěvek od zřizovatele celkem 

z toho na provoz 

3500  3500 

příspěvek zřizovatele do  fondu repr.majetku 465  465 

příjmy za školní družinu a ost.příjmy 

dotace EU –Šablony II + III 
prevence – Společně jsme tým 

 
čerpání fondů  

124 
303 
26 
 

0 

 124 

303 
26 
 

0 

příjmy z hosp. činnosti (hostinská činnost)  402 402 

 
celkem 

 
4418 

 
402 

 
4820 

 
 

 b) náklady  

 hlavní 
činnost  

hospodářská 

činnost 
celkem 

neinvestiční náklady    

Čerpání dotací EU a PK 329  329 

      -     vybavení učeben 
      -     učební pomůcky , kancelářské, SW 

278 
360 

 278 
360 

      -     materiál opravy a úklidové prostředky 377  377 

      -     elektrická energie 506  506 

      -     spotřeba plynu na vytápění  783  783 

      -     vodné, stočné 135  135 

      -     odpady  38  38 

      -     udržování a opravy budova  150  150 

      -     cestovné, plavání, závodní stravování 312  312 

      -     služby, opravy, telefony, sw,     
vzdělávání, poplatky 

        476          476 

      -     revize   71            71 

      -     odpisy  465  465 

DPP    7             7 

 hospodářská činnost celkem  
          

401 401 

celkem neinvestiční náklady  4287          401 4688 

zisk    131    1    132 

 
 
Činnost organizace vykázala v roce 2021 vyrovnané hospodaření v souladu s platnými 
zásadami a zároveň vlastní hospodářskou činností vytvořila kladný hospodářský výsledek.  



Za daných podmínek pro hlavní a hospodářskou činnost činil zisk 132 621,51 Kč, z toho 

za hospodářskou činnost školy 1 493,81 Kč a za hlavní činnost 131 127,70 Kč.  
 

  Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých  v roce 2021 

 
            ze státního rozpočtu na NIV v souladu se  zákonem 561/2004 Sb. v pl. znění. 
 

  

 finanční prostředky v Kč k 31.12.2021 

poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání                 37.580.773 

a)  závazné ukazatele: MP celkem v tom:                 37.580.773 

aa) na platy                 26.776.133 

ab) OON      44.750 

b)  odvody na pojistné                   9.057.757 

odvody na FKSP                      543.916 

ONIV     1.158.217 
 
NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí MŠMT, celkem za členění  

MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí MŠMT, tarifní platy  

OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí MŠMT, dohody o provedení práce 
ONIV - ostatní běžné výdaje podle Rozhodnutí MŠMT, pomůcky, zákonné pojištění, náhrady za nemoc 
 
 
 

plnění závazných ukazatelů pro rok 2021 
 
   limit 

 
skutečnost 

 
přepočtený počet zaměstnanců 
 

 
55,6828 

 
53,6867 

 

  3.  Údaje o zaměstnancích v roce 2021 
 

 průměrný počet zaměstnanců v roce 2021 

přepočtený stav  a průměrný plat ze státního rozpočtu  

 
 

pedagog.zaměstnanci 
 

nepedagog. zaměstnanci 

počet zaměstnanců 
 

40,3652 
 

13,3215 

dosažený průměrný 
měsíční plat v Kč. 

 
46.935 

 
25.281 

                

  4.   Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – KU PK  
       Program na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2021             
       byl dotován částkou ve výši 25.500 Kč.    
        
                                                                                                     
  5.  Neinvestiční dotace OP VVV - Šablony II na rok 2021 byl dotován částkou 200.284 Kč 

- Šablony III na rok 2021 byl dotován částkou 103.190 Kč 
 



BESIP 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Pěvecký sbor Písnička 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Cyklistický kurz 

 

 

 

 
 

 
 



Vodácký kurz 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


