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1. Charakteristika školy 

1.1. Název školy: Základní škola a mateřská škola Měčín – příspěvková organizace 
Školní 93 
Měčín 
340 12 Švihov 

Tel. ZŠ:  376 395 107 Tel.: MŠ: 733 144 361 
739 023 726 Tel.: ŠJ:   376 395 660 

e-mail: zs.mecin@centrum.cz 

IZO ředitelství: 650014545 

102164134 (ZŠ), 115300082 (ŠD), 

107542668 (MŠ), 102616019 (ŠJ) 

IČO: 75005221 

Ředitel školy: Ján Mihalec, od 1.8.2009 Mgr. Václava Čejková 

1.2. Název a adresa zřizovatele 

����  Město Měčín, Farní 43, 340 12 Švihov 

1 .3 . Poslední zařazení do sítě škol 

���� č.j. 30245/02-21, Rozhodnutí ze dne 8. 1. 2003 s účinností od 1. 1. 2003 

1.4. Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) 

���� hlavní budova – ředitelství Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov 

���� počet tříd 6 

���� počet žáků k 30.9.2008 102 

1.5. Vzdělávací program školy 

���� Základní škola, č.j. 16 847/96-2 v 3. – 5. a 8. ročníku 

���� ŠVP ZV, Škola, základ života v 1., 2., 6. a 7. ročníku 

1.6. Součásti školy (stav / kapacita) 

���� MŠ 2 odd. 40 / 40 dětí 

���� ZŠ 6 tříd 102 / 180 žáků 

���� ŠD 1 odd. 30 / 30 žáků 

���� ŠJ  114 / 230 dětských strávníků 

  68 dosp. strávníků 

1.7. Typ školy 

���� úplná ZŠ 2. a 4. ročník spojeny v jedné třídě 

 3. a 5. ročník spojeny v jedné třídě 

 9. ročník – nebyl naplněn 

1.8. Spádový obvod školy 

Měčín, Kbel 
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1.9. Individuální integrace postižených dětí 

���� mentálně postižení 0 

���� sluchově postižení 0 

���� zrakově postižení 1 

���� s vadami řeči 0 

���� tělesně postižení 0 

���� s více vadami 1 

���� s vývoj. poruchou učení a chování 7 

���� CELKEM 9 

1.10. Materiáln ě technické zajištění školy 

���� počítače určené pro výuku 28 

���� tiskárna  k žákovským počítačům 2 

���� počítač pro vedení školní agendy 2 

���� tiskárna 1 

���� notebook 2 

���� dataprojektor 3 

���� videorekordéry 6 

���� televizory 5 

���� zpětné projektory 6 

���� CD přehrávače 5 

���� DVD přehrávač 1 

���� kopírovací stroje 2 

1.11. Školská rada:  

���� zřízená k 1. 9. 2005, celkem 6 členů – 2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci rodičů, 
2 zástupci pedagogů 

���� V listopadu 2008 skončilo funkční období školské rady. Na společných 
třídních schůzkách 20.11.2008 proběhly volby zákonných zástupců do ŠR, 
volby zástupců pedagogických pracovníků proběhly na pedagogické radě 
13.11.2008. Ze zákonných zástupců byli zvoleni Bohumil Lejnar a Olga 
Sládková, za pedagogické pracovníky byli zvoleni Mgr. Radek Mašát a Mgr. 
Václava Čejková. Jako své zástupce jmenoval zřizovatel Jitku Vizingerovou a 
Jaroslava Bendu.  

���� školská rada se schází podle potřeby, v tomto školním roce 2krát – 29. 9. 2008 
a 26. 2. 2009 

���� na jednání ŠR je pravidelně zván ředitel školy 

���� zápisy z jednání jsou uloženy v ředitelně školy a jsou umisťovány na 
internetové stránky školy 
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1.12. Činnost školy 

���� Základní škola a mateřská škola Měčín je příspěvkovou organizací města. Poskytuje 

předškolní a základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o 

zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 

Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, prováděcími předpisy a zřizovací 

listinou vydanou městem. Je jedinou základní školou ve městě. Docházejí do ní žáci a 

žákyně z Měčína a spádových obcí. Škola sdružuje mateřskou školu, první a druhý stupeň, 

školní družinu a školní jídelnu. Vykonává také vedlejší hospodářskou činnost, která 

spočívá v pronájmu tělocvičny a vaření obědů pro cizí strávníky. 

���� Na začátku školního roku bylo na škole 142 dětí a žáků. V mateřské škole bylo zapsáno 

40 dětí, na prvním stupni bylo ve třech třídách (2. a 4 ročník v jedné třídě, 3. a 5. ročník 

v jedné třídě) 59 žáků, na druhém stupni ve třech třídách (9. ročník nebyl naplněn) 43 

žáků. Do jednoho oddělení školní družiny se přihlásilo 30 žáků 1. až 5. ročníku. 

���� Ředitelem školy byl Ján Mihalec, jeho statutárním zástupcem Mgr. Jana Rábová. Funkci 

výchovného poradce vykonával ředitel Ján Mihalec. Metodikem prevence sociálně 

patologických jevů byl Mgr. Jiří Zahálka, metodikem informačních a komunikačních 

technologií byla Mgr. Václava Čejková. 

���� Výuka v 1. ročníku 

•••• V 1. ročníku začínalo v září 15 žáků, z nichž jeden žák již 1. ročník opakoval. 

Několik dalších žáků bylo koncem školního roku doporučeno k vyšetření 

v pedagogicko psychologické poradně, protože se během roku projevovaly 

vývojové poruchy učení nebo poruchy chování. Práce v 1. ročníku proto byla 

poměrně náročná. Celkem kladně lze hodnotit spolupráci s rodiči – rodiče se 

zajímali o prospěch a chování svých dětí. Nezájem bohužel stále projevovali 

rodiče romských dětí, což se samozřejmě projevovalo v prospěchu  (častá absence, 

nenošení sešitů a ostatních pomůcek,...). 

���� Matematika byla ve školním roce 2008/2009 vyučována v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle 

vlastního školního vzdělávacího programu, v ostatních ročnících podle vzdělávacích 

osnov Základní škola. V 1. až 6. ročníku byla dotace 5 hodin a v 7. a 8. ročníku 4 hodiny.  

•••• Výuka matematiky probíhala ve třetím a pátém ročníku společně. Pro žáky 3. 

ročníku byla práce ve spojené třídě úplně nová, proto mnozí měli problémy se 

soustředěním a udržením pozornosti. Učili se pracovat samostatně a ve skupině 
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tak, aby příliš nenarušovali výuku v 5. ročníku, což nebylo vůbec jednoduché. 

Tato práce sice přispívala k získání větší samostatnosti žáků, ale zároveň 

poskytovala mnohem méně času na procvičování nové látky, zejména se slabšími 

a pomalejšími žáky, a také méně prostoru pro soutěživé a didaktické hry a formy 

práce. 

•••• Vyučování matematiky ve 3. ročníku bylo zaměřeno na upevňování početních 

dovedností žáků, především sčítání a odčítání do 100, později do 1000 a na 

důkladnou znalost malé násobilky. Hlavní důraz byl kladen na znalost početních 

operací a na schopnost užívat je v každodenním životě (např.nakupování), pro 

větší názornost používali makety peněz.. Při sčítání a odčítání písemném využívali 

žáci svých dosavadních zkušeností se zápisem čísla v desítkové soustavě a 

základních spojů sčítání a odčítání do 20 zpaměti. Pamětné počítání procvičovali 

hlavně formou samostatné práce a domácích úkolů. Při řešení slovních úloh 

jednoduchých i složitějších procvičovali vhodný zápis zadání, ve skupině 

zvažovali různé možnosti řešení a rozhodovali o nejvhodnějším. 

•••• Také výuka geometrie ve spojených třídách byla poměrně náročná. Ve 3. ročníku 

se začínají vytvářet základní návyky správného rýsování pravítkem a nově i 

kružítkem, což vede k rozvíjení jemné motoriky. Při této práci je velmi důležité 

dbát na přesnost a zdokonalování kvality rýsování,což je ve spojených třídách 

velmi obtížné a časově náročné. Mezi hlavní cíle vyučování geometrii patřilo také 

naučit žáky měřit úsečky na centimetry a milimetry a seznámit je s dalšími 

nejčastěji užívanými jednotkami délky. Pozornost byla věnována i odhadům délek 

a vzdáleností a porovnávání se skutečně naměřenými hodnotami. Poznávali a 

pojmenovávali rovinné útvary a tělesa, upevňovali si jejich správné pojmy a 

snažili se hledat příklady využití v praxi. 

•••• Žáci 5. ročníku práci ve spojené třídě již znali a byli schopni bez problémů 

pracovat samostatně i ve skupině, byli zvyklí vzájemně si pomáhat a naopak 

v případě potřeby požádat spolužáka o pomoc. Vyučování matematice v 5.ročníku 

směřovalo k tomu, aby se žáci naučili provádět početní výkony s přirozenými a 

desetinnými čísly pamětně i písemně, při provádění výpočtů časově náročnějších 

užívali kapesní kalkulátory. Učili se řešit i vytvářet jednoduché i složitější slovní 

úlohy s přirozenými a desetinnými čísly. Zejména při řešení složitějších slovních 

úloh spolupracovali ve skupinách, nalézali různé postupy řešení, což přispívalo 

k rozvoji komunikačních dovedností. V hodinách geometrie si především utvářeli 

návyky správného rýsování, převáděli jednotky délky, obsahu, hmotnosti a 

objemu, prováděli odhady a posuzovali jejich reálnost. Výpočty obsahů a povrchů 

aplikovali na příklady z praxe. Obdobně náročná byla i práce ve 2. a 4. ročníku, 

které byly rovněž spojeny v jedné třídě. Výraznou pomocí v této třídě byla 

spolupráce s asistentkou pedagoga, která pomáhala v práci s integrovanými žáky. 
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���� Výuka informatiky probíhala podle vlastního ŠVP v 6. a 7. ročníku, v 8. ročníku probíhala 

podle učebních osnov „Základní škola“ jako volitelný předmět. Ve všech třech ročnících 

má informatika jednohodinovou dotaci.. Žáci měli možnost učebnu informatiky využívat 

v ranních i odpoledních hodinách. Využívány byly jak výukové programy tak Internet. 

Zde žáci zejména vyhledávali informace pro vypracování žákovských referátů, které 

prezentovali buď ústně nebo je zpracovali s využitím Power Pointu a prezentovali 

v kmenových učebnách pomocí notebooku a dataprojektoru. Žáci 4. a 5. ročníku měli 

možnost své počítačové dovednosti získávat v počítačovém kroužku, který byl v rozsahu 

jedné hodiny týdně. 

���� V květnu byl zakoupen interaktivní systém Smart Board, který byl instalován do učebny 

7. ročníku. Během května a června měli děti mateřské školy, žáci i učitelé možnost se 

s prací na tomto systému průběžně seznamovat. Předpokládáme, že v příštím školním roce 

bude tento systém využíván v maximální možné míře. Je potěšitelné, že výuka s využitím 

ICT se na naší škole neustále rozvíjí. Počítačová učebna i nový interaktivní systém byly 

často využívány při výuce téměř všech předmětů. Učitelé, ale i žáci vytvořili řadu 

výukových materiálů, které byly dále využity buď v tištěné podobě nebo jako 

powerpointovské prezentace. 

���� Český jazyk jsme v 1., 2., 6. a 7. ročníku vyučovali podle ŠVP, v ostatních podle učebních 

osnov Základní škola. Ve všech ročnících na 2. stupni byla 4 hodinová dotace. V hodinách 

českého jazyka se nám osvědčilo procvičování učiva pomocí výukových počítačových 

programů. Hlavně v nižších ročnících využíváme na procvičování a upevňování učiva 

sady DiPo, zakoupené v loňském a letošním roce. Jsou také vhodné pro žáky s poruchami 

učení. Vyzkoušeli jsme prezentovat novou látku pomocí dataprojektoru, získali jsme více 

času na procvičení látky. Nová je pro nás práce s dotykovou tabulí, zájem žáků o 

procvičování probíraného učiva byl značný, byli bychom rádi, kdyby jim vydržel. 

V příštím roce počítáme s větším využitím nově získané techniky. Neustále se potýkáme 

s problémy v komunikaci žáků. Některým činí potíže spisovné vyjadřování, často se 

setkáváme s chudou slovní zásobou. Mnoho starších žáků nečte, dělá jim problém přečíst 

několikastránkovou povídku. Mezi mladšími žáky je zájem o četbu větší. Rádi si 

připravují referáty o přečtených knihách a besedují o nich. Významným prostředkem 

k rozvoji čtenářských a komunikačních dovedností byl projekt Cesta za knihou, který byl 

realizován v rámci Rozvojového programu Podpora čtenářské gramotnosti ve školách 

v roce 2008. Projekt vypracovali sami učitelé školy a škola získala dotaci od MŠMT 

v celkové výši 94 000 Kč. Byly zakoupeny potřeby na tvorbu a prezentaci třídních knih a 

školní knihy „Knihmix“, žákovská knihovna byla doplněna o tituly pro zájmovou četbu, 

pro 1. stupeň byly zakoupeny sady knih pro společnou mimočítankovou četbu, do tříd 1. i 

2. stupně byly dány slovníky, encyklopedie, žáci 2. stupně navštívili divadelní 

představení, některé třídy navštívily výstavy, seznámily se s tvorbou knih, připravily 

výstavy ve třídě, každá třída vytvořila třídní knihu, byl zakoupen databázový systém pro 

elektronické vedení žákovské knihovny. 21.4.2009 proběhl na naší škole “Den knihy“, 



 8 

vyvrcholení projektu k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků „Cesta za knihou“. Každá třída 

představila svojí třídní knihu a téma, které je provázelo téměř celý školní rok. Z nejlepších 

okamžiků vznikla celoškolní kniha “Knihmix“, v místních novinách byli občané 

seznámeni s projektem a jeho financováním. Všechny knihy byly vystaveny v místní 

knihovně. Díky dotaci MŠMT se podařilo doplnit školní knihovnu o encyklopedie i 

beletrii a vybavit třídní knihovničky. Realizace projektu, různé formy seznamování se 

s knihou (výstavy, vlastní dramatizace, divadelní představení, referáty, besedy) měly u 

žáků značný ohlas a proto jsme se při MDD vydali plnit úkoly s  literárními hrdiny. 

Vyhlásili jsme celoškolní anketu o nejoblíbenější knihu a výtvarnou soutěž o nejhezčí 

ilustraci. Naše škola byla jedinou školou klatovského okresu, která se tohoto projektu 

účastnila. 

���� Výuka cizích jazyků probíhá již od 3. ročníku. Všichni žáci se učí anglický jazyk, jen 

polovina žáků 8. ročníku německý jazyk. Ten byl v uplynulém školním roce nabídnut jako 

nepovinný předmět žákům 6. až 8. ročníku učícím se anglický jazyk, kteří navázali na 

předchozí školní rok. Ve druhém roce výuky došlo k výraznému pokroku 

v komunikativních dovednostech a ve zvládnutí jednoduchých konverzačních situací. 

Vzhledem k tomu, že jde o nepovinný předmět, který si žáci sami vybrali, je patrný i 

jejich vysoký zájem o něj, což se pozitivně odráží v jejich výsledcích. Pro zpestření výuky 

a lepší zvládnutí čtení v anglickém jazyce byla zakoupena sada anglických pohádkových 

knih, v nich je kromě anglicky psaného textu k dispozici i fonetický přepis a český 

překlad. K výuce cizích jazyků byly využívány kmenové učebny, učebna informatiky a 

učebna jazyků. Cizí jazyky vyučují sice nekvalifikovaní učitelé, přesto se všichni v cizích 

jazycích neustále vzdělávají buď v akreditovaných jazykových kurzech nebo chodí na 

soukromé hodiny cizího jazyka. 

•••• 13. ledna prezentovala angličtinářská půlka osmičky svůj projekt o Londýně 

v 6.třídě. Osmáci byli rozděleni celkem do tří skupin. Každá skupina měla 

připravené různé povídání o různých místech. Dívčí skupina vyprávěla o královské 

rodině, která sídlí v Buckinghamském paláci, o museu Madame Tusand (muzeum 

voskových figurín) a jiných zajímavých místech. První chlapecká skupina 

seznámila šesťáky s místy jako je Tower Bridge (velký zvedací most), Big Ben 

(velká hodinová věž Westminsterského paláce) a jinými zajímavými místy. Druhá 

chlapecká skupina se zaměřila na slavné fotbalové kluby (Liverpool) a fotbalisty 

(Gerrard) a na slavné filmové hrdiny, jako je Harry Potter. Šesťáci vše poctivě 

sledovali a když osmáci odprezentovali své výtvory, kladli jim připravené otázky. 
  Štěpánka Břachová, 6. ročník, David Břach, 8. ročník 

���� Při výuce zeměpisu žáci poznávali a porovnávali rozdílnost životních podmínek v různých 

oblastech světa a způsob života lidí v těchto rozdílných podmínkách. Pracovali s různými 

nástěnnými mapami, atlasy, tabulkami, encyklopediemi. Aktuální informace vyhledávali 

na Internetu. Připravovali si referáty v podobě powerpointových prezentací, při nichž 

využívali znalosti a dovednosti získané v hodinách informatiky a rozvíjeli komunikativní 
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schopnosti. Při výuce byly též prezentovány vlastní zkušenosti a poznatky žáků 

z cestování i zajímavé obrazové materiály – encyklopedie a knihy zakoupené v rámci 

projektu Cesta za knihou, které jsou žákům k dispozici ve školní knihovně, některé jsou 

umístěné přímo ve třídách a jsou tak k dispozici i během vyučování nebo během 

přestávek.. K procvičování a opakování učiva byly využívány výukové programy. 

���� Velkou měrou je didaktická technika (dataprojektory, počítače – Internet a výukový SW, 

Smart Board) i při hodinách přírodopisu, s jejichž pomocí bylo možno žákům 

zprostředkovat zajímavé obrazové materiály a přizpůsobit obsah připravených prezentací 

aktuální třídě. 

���� Dějepis je oblíbeným předmětem v nižších ročnících, s přibýváním politických problémů 

zájem žáků opadá. Osvědčilo se nám využívat žákovských dovedností z informatiky. Žáci 

vyhledávají informace o osobnostech, vynálezech,  kultuře na internetu a připravují si 

sami zdařilé prezentace. Pro lepší přiblížení historické doby slouží hrané i dokumentární 

filmy. Nově zakoupené soubory Historie v obrazech – starověk, architektura – používáme 

pro zadávání referátů. 

���� V hodinách výtvarné výchovy si žáci osvojili různé výtvarné techniky a způsoby práce s 

rozličnými materiály (kresba, malba, koláž, práce s papírem, s přírodními materiály, 

s kůží), což vedlo k rozvoji manuální zručnosti a estetického cítění. Velký prostor byl 

věnován realizaci výtvarné části projektu Cesta za knihou. 

���� Během hlavních prázdnin byla bývalá školní kuchyně 

přestavěna na cvičné pracoviště pro přípravu pokrmů. 

Nachází se zde kuchyňský kout, malá jídelna, kde 

probíhá stolování a šatna. Tato učebna je též využívána 

při rodinné výchově, společensko-vědním semináři a 

školní družinou. Byla vybavena moderními kuchyňskými 

sestavami a 3 novými elektrickými sporáky s odsávači 

par. Během roku bylo částečně dokoupeno nové nádobí a drobné náčiní, elektrický šlehač, 

kuchyňská váha  a potřeby pro úklid. V budoucnu bychom chtěli doplňovat inventář o 

další potřebné nádobí a moderní kuchyňské přístroje. Toto příjemné prostředí poskytuje 

žákům dostatek prostoru pro pracovní činnost a také více příležitostí k seberealizaci. Žáci 

získávají praktické a pracovní dovednosti, návyky a manuální zručnost.. Praktické činnosti 

vedou k vytváření pozitivního vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i 

společných výsledků práce. K pracovním činnostem je využívána i školní dílna, v níž se 

jak chlapci tak i děvčata učí zhotovovat drobné předměty z různých materiálů. Starší 

chlapci využívají dílnu i k drobným opravám školního vybavení. 
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���� Velmi důležitou součástí výuky je 

dopravní výchova. Žáci jsou 

s pravidly silničního provozu 

seznamováni už v hodinách prvouky 

a přírodovědy od první třídy. Ve 

vyšších třídách je pak dopravní 

výchova součástí občanské výchovy, 

ve zvýšené míře se jí vyučující 

věnují zejména na jaře, kdy děti 

začínají jezdit na kolech a 

kolečkových bruslích. V dubnu je pak organizováno školní kolo dopravní soutěže. 

���� Dne 12.5 2009 se konala dopravní soutěž v Klatovech. Nejdříve se však konalo školní 

kolo. Nejlepší žáci postoupili do Klatov: II. kategorie: Jan Duchek, Josef Mašek, Monika 

Keslová a Michaela Stuchlová; I. Kategorie: Lukáš Zavadil, Štěpka Břachová, Zuzana 

Sládková a Ondřej Jareš. V Klatovech se soutěžilo ve čtyřech disciplínách: první pomoc, 

dopravní testy, jízda zručnosti a jízda podle pravidel silničního provozu. Vyzkoušeli jsme 

si tak poskytování první pomoci, ošetřovali jsme například zlomenou ruku, zlomený prst a 

odřené koleno; při jízdě podle pravidel nás hlídali policisté městské policie a někteří z nás 

zvládli posbírat až padesát trestných bodů; nejtěžší byla jízda zručnosti, která byla 

mnohem náročnější než ve škole. O oběd bylo také postaráno, paní kuchařky nám uvařily 

špagety s párkovou omáčkou. Po obědě bylo vyhlášení výsledků. Obě naše družstva se 

umístila na 3. místě. 

 Štěpka Břachová, Lukáš Zavadil  6. ročník 

���� Při hudební výchově je kladen důraz na rozvoj hudebnosti žáků a vytváření pozitivního 

vztahu k hudbě. Žáci se učí rytmické doprovody, hudebně pohybové hry, taneční kroky, 

vystupují na veřejnosti, připravují žákovské koncerty a navštěvují hudební pořady. Od 1. 

ročníku se žáci učili dbát na správné dýchání a držení těla, prováděli hlasová a dechová 

cvičení, používali dětské hudební nástroje k doprovodům a prováděli hudebně pohybovou 

činnost (chůze, jednoduché taneční hry, pochod). V 6. a 7. ročníku poznávali charakter 

lidových písní v různých krajích naší vlasti, seznamovali se s některými významnými 

skladateli a jejich skladbami a připravovali referáty formou prezentací, v nich zúročili své 

dovednosti z informatiky. Svůj zpěv doprovázeli jednoduchými rytmy, někdy také 

jednoduchými tanečními kroky, zkoušeli taktovat známé písně ve dvoučtvrťovém a 

tříčtvrťovém taktu. Výuka Hv probíhá v kmenových učebnách a veškeré pomůcky je 

nutné na každou hodinu přinášet. Ve spojených třídách na 1. stupni (2.a 4.ročník, 3.a 5. 

ročník) mají žáci méně prostoru pro seberealizaci a velmi 

málo prostoru pro hudebně pohybovou činnost. 

���� V pondělí 8. září se jedna z učeben základní školy 

proměnila v malý koncertní sál. Opět k nám zavítali dva 
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sympatičtí muzikanti z Karlových Varů. Seznámili nás s druhy populární hudby. A tak 

jsme si mohli poslechnout například blues, hip-hop, pop, reggae a další jiné styly. Myslím, 

že se tento koncert vydařil a líbil se nejen žákům, ale i učitelům.  

Tereza Šustáčková, 6. třída 

���� 24. března nás v naší škole navštívila sympatická 

paní Milada Karez, která nás seznámila 

s vývojem oblíbeného hudebního nástroje 

kytary. Ukázala nám různé nástroje, které se 

v minulosti velice podobaly klasické kytaře. 

Například loutnu, mandolínu, španělskou kytaru, 

vídeňskou nebo atypickou dvanácti-strunnou, ale 

i kytary moderní. V průběhu pořadu jsme mohli 

slyšet mnoho písní od známých i neznámých skladatelů. Milada Karez zvládala bravurně 

hru na různé hudební nástroje. Udivovala nás svým temperamentem a hlubokými 

znalostmi z historie kytary. Srozumitelně a jednoduše nám popsala hru na kytaru. Mnoho 

dětí z naší školy se po shlédnutí vystoupení rozhodovalo, zda si tenhle nástroj pořídit a 

naučit se na něj hrát. Podle vyprávění je kytara nástroj pro lenochy. Mnozí žáci, kteří 

s hrou na kytaru už zkušenost mají, s tímto názorem nesouhlasili. Závěrečný potlesk nebyl 

předstíraný, nýbrž zasloužený a obdivný. 

Monika Keslová, Veronika Vladařová, 8. ročník 

���� 8. dubna nás navštívili 2 hudebníci. Zábavnou 

formou nám předvedli mnoho středověkých 

nástrojů. Například vojenský buben, gotické a 

renesanční dudy, džimbu, niněru, šalmaj, 

mandolu a fidolu, která je předchůdcem houslí. 

Na některé nástroje jsme si mohli vyzkoušet 

hrát. Některým to opravdu šlo. Představení 

bylo pojato jako hudební hra a hráli při něm  

dobové písně. Viděli jsme, jak se lidé oblékali ve středověku. Dávali nám různé otázky, na 

které bystří žáci správně odpovídali. Svým hereckým uměním nás vtáhli do doby 

středověku. Vystoupení bylo zajímavé a určitě se všem líbilo. Potlesk, s kterým jsme se 

s čarodějkou Věrou a hudcem Jaromírem rozloučili, byl určitě zasloužený. 

 Žákyně 8. ročníku 

���� Nespoléháme jen na pozvané hosty s připravenými 

hudebními pořady, ale využíváme i hudební nadání 

našich žáků, kteří svůj talent prezentovali na žákovském 

koncertě v lednu nebo vyrazíme na hudební pořady do 

Klatov – písničky Pavla Nováka v podání jeho syna si 
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vyslechli žáci první třídy a děti z mateřské školy v klatovském kulturním domě Družba.  

���� Vysoká úroveň našeho školního pěveckého sboru je známá široké veřejnosti, a proto sbor 

často vystupuje na různých akcích pořádaných školou, městem nebo na různých 

pěveckých přehlídkách. Nejinak tomu bylo i uplynulém školním roce: 

•••• Příjemnou předvánoční atmosféru navodilo vystoupení 

pěveckého sboru, který 30. listopadu při rozsvícení 

vánočního stromu. Zároveň na nádvoří budovy městského 

úřadu probíhal Vánoční jarmark, na kterém prodávaly 

svoje výtvory i děti z mateřské školy a školní družiny.  

•••• Krásný zážitek zprostřed-

kovali naši sboristé návštěvníkům KD Družba v Klatovech 

o druhé adventní neděli. V konkurenci ostatních pěveckých 

sborů se ,,naši" vůbec neztratili, naopak, bouřlivý potlesk 

diváků naznačil, že se výkon ,,měčínských zpěváků" velmi 

líbil. Poděkovat se patří paní uč. Marii Chloupkové, která 

žáky vedla a panu uč. Radku Mašátovi, který doprovázel na kytaru. 

•••• Tradiční je každoroční „Vánoční zpívání“, které se 

uskutečnilo v kostele v Měčíně, ve Kbele a nově 

v hostinci v Makově. Návštěvnost na všech těchto 

vystoupeních pěveckého sboru byla opět vysoká. Svým 

spolužákům se předvedli zpěváčci na vystoupení 

v tělocvičně. 

•••• V pondělí 4. května se v klatovském kulturním domě 

Družba konala tradiční přehlídka školních pěveckých 

sborů a 7. května následovala 

besídka ke Dni matek, na níž své 

umění předvedl i pěvecký 

kroužek, který zahájil v letošním 

školním roce svoji činnost. Je to 

kroužek určený mladším žákům, kteří se připravují na činnost 

v pěveckém sboru. 

•••• Důkazem náklonnosti k hudbě v naší škole je i každoroční pěvecká 

soutěž, jíž se účastní žáci již od 1. ročníku. 

���� Nejen hudebními aktivitami žije naše škola. Během školního roku se uskutečnila celá řada 

sportovních a kulturních akcí. 

•••• 24. září se konalo okresní finálové kolo přespolního běhu v  Klatovech. Naše škola 

se zúčastnila ve všech kategoriích. V první kategorii, 4. – 5. ročník 900 m. 

soutěžili Lucie Klonfarová, František Bošek, Zuzka Sládková, Petra Petrová a 

Josef Benda. Ve 2. kategorii, 6. – 7. ročník 1 500 m, soutěžili Martin Kučera, Jan 

Bouda, Lukáš Zavadil, Jan Hora a Sandra Bošková. V nejstarší kategorii, 8. – 9. 
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ročník 3 000 m soutěžili Jan Duchek, Jan Klíma, Lukáš Měsíček, Josef  Mašek a 

Denisa Vovsová. Naše škola neobsadila žádná medailová místa. 

•••• 9. října se v Přešticích konaly atletické závody základních škol. Závody 

organizovala ZŠ Jordánova. Tento rok se naše škola umístila jen v kategorii 

8. ročník na 60m, kde 3. místo vybojoval Lukáš Měsíček. Dalších medailových 

umístění jsme se tento rok nedočkali. 
Jan Duchek, Jan Klíma, Lukáš Měsíček. 8. ročník 

•••• 23. října se uskutečnil výlet do Prahy. Jel celý druhý stupeň a 4. a 5. ročník. 

Vyrazili jsme v 6 hodin. Nejdříve jsme navštívili 3D kino. Díky 3D brýlím jsme se 

vžili do podmořského světa, kde jsme zblízka pozorovali různé rostliny a 

živočichy. Poté nás autobus odvezl blízko Václavského náměstí, kudy jsme prošli 

k Betlémské kapli a poté na Staroměstské náměstí. Učitelé nám dovolili rozchod k 

nakoupení suvenýrů a prohlédnutí Staroměstského náměstí. Potom jsme se všichni 

sešli u Orloje a pozorovali, jak se v horní části střídá 12 apoštolů, kostlivec tahá za 

zvonec a kohout zakokrhá. Dále jsme se prošli po Karlově mostě, na kterém byl 

opět rozchod. Prošli jsme si ho a na konci se opět sešli v plném počtu. Namířili 

jsme si to na Pražský hrad, kde jsme si prohlédli Chrám sv. Víta, starý Královský 

palác a Zlatou uličku. Stejným autobusem jsme jeli domů. 
Tereza Šustáčková, Andrea Křížová, Andrea Tesárková, 6. ročník 

•••• 29. října se konal 1. florbalový turnaj v Masarykově škole. Turnaje se zúčastnilo 

10 týmů, z nichž 2 byly z naší školy. Hrálo se na 2 skupiny. Ze skupin postoupily 

oba naše týmy z 1 místa a šly do boje o finále. Tým ZŠ Měčín B skončil v play off, 

protože prohrál s týmem Pískovců 1:3. Tým ZŠ Měčín A postoupil do finále díky 

diskvalifikaci týmu Nike Bauer. Z deseti mužstev do finále postoupila tři a hráli 

mezi sebou o zlato. Finále vyhrála ZŠ Měčín A, která porazila Pískovce 2:1, 

vyhrála i nad Tornádem 3:2 a získala tak zlaté medaile. ZŠ Měčín A 1.MÍSTO – 

brankář: Jiří Cibulka (AUKY), obránci.: Jan Duchek (DOUKY), Josef Mašek 

(PEPULDA), útočníci: Petr Duchek (DUCHY), Ondřej Šlajch (ZOOM-AIR), Jan 

Klíma (PEPE). ZŠ Měčín B  5.Místo– brankář: David Břach (ČÍŇAN), 

 obránci:David Huc (DEJV), Vladimír Suda (BANZAJ), útočníci: Jan Lejnar, 

Radek Šindelář (RADAR), Ondřej Bauer. 
Jiří Cibulka, Jan Duchek, 8. ročník 

•••• 1. prosince nešla ve škole elektřina, tak jsme zvolili jiný 

program, vyrazili jsme do Klatov a do Přeštic. 2. stupeň 

a 5. ročník v Přešticích shlédly představení historické 

skupiny FABER, které přiblížilo život a zvyky 

rudolfínské doby. 1. stupeň v Klatovech navštívil 

Hostašovo vlastivědné muzeum. 



 14 

•••• Dne 4. prosince navštívili prvňáci a děti ze školky 

klatovský kulturní dům Družba, kde zažili pravé 

čertí řádění. V pátek 5. prosince přišel Mikuláš 

s čerty i k nám  do školy 

•••• 12. prosince se konal výlet do Příchovic, ale protože 

tam z Měčína žádný autobus nejede, museli jsme jít 

z Přeštic do Příchovic pěšo. Nejdříve jsme ale zamířili do Přeštického muzea. Tam 

jsme shlédli výstavu „Vánoce za první republiky“. Poté jsme se vydali do 

Příchovic, kde jsme obdivovali vlastnoručně vyrobený betlém paní Andrlíkové. V 

Přešticích jsme dostali rozchod. Sešli jsme se na zastávce a odjeli autobusem zpět 

domů. 16. prosince si vyrazili prohlédnout vánoční výstavu v Přešticích a betlém 

paní Andrlíkové v Příchovicích také žáci 2. a 4. ročníku.  
Andrea Tesárková, Tereza Šustáčková, 6. ročník 

•••• 30. prosince se konal turnaj ve florbale jako 

vždy v tělocvičně Masarykovy školy. Naše 

škola se do Klatov vypravila se dvěma 

družstvy – ZŠ Měčín a Lasselsberger Měčín. 

V tomto turnaji měla naše družstva značnou 

konkurenci, a proto výkony družstva 

Lasselsberger Měčín nestačily na postup do 

finálových bojů. Náš druhý tým postoupil 

z 2. místa ve skupině a utkal  se s Tornádem, přes které se špetkou štěstí postoupil. 

Do finále se probojovala 3 družstva – Horažďovice, Tým hvězd a naše družstvo. 

S Horažďovicemi jsme vyhráli a do posledního zápasu jsme šli pro zlaté medaile, 

což se nakonec podařilo a získali jsme po druhé zlato.  
Jan Klíma, Petr Duchek, 8. ročník 

•••• Florbalovou ligu organizuje DDM v Klatovech. V minulé sezóně žáci naší školy 

začínali a sbírali zejména zkušenosti. Umístili se na 4. místě. Letos chtěli 

dosáhnout lepšího umístění a dostat se na vyšší příčku. Začátek ligy se ovšem 

nepovedl podle předpokladů, ale postupem času se žáci lepšili. Ke konci ligy 

předváděli výborné výkony díky své kombinační hře. Potrápili tak i favorizovaná 

družstva z Plánice a Klatov. Celkově se umístili na 3. místě. Díky financím, které 

škola získala od firmy BS Group za poskytování reklamy, jsme mohli pořídit další 

2 brankářské výstroje a otevřít další kroužek florbalu, a to pro mladší žáky. Tento 

navštěvují žáci 2. – 6. ročníku. Pro brankáře byly zakoupeny 2 brankářské 

výstroje, na jejichž dresech bylo umístěno logo firmy BS Group. Pro mladší žáky 

jsou organizovány pouze jednotlivé turnaje. Těchto se zúčastnili i naši nejmladší 

florbalisté a mohli vyzkoušet své získané dovednosti v konkurenci již zkušených 

hráčů. Ani oni nezaostávali za zkušenějšími týmy a do budoucna se dají 

předpokládat další úspěchy. Trenérem mladšího týmu je Mgr. Radek Mašát, 
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trénování staršího týmu zajišťuje s Mgr. Mašátem ještě pan Jan Havlíček. Dopravu 

na turnaje a placení startovného zajišťují rodiče hráčů. Radek Mašát 

•••• Začátkem února si děti zasoutěžily v recitaci. Školního kola se zúčastnili vítězové 

třídních kol a ve čtvrtek 26. února 2009 se konalo v Klatovech okrskové kolo, do 

kterého naše škola vyslala jediného zástupce, Báru Lejnarovou ze 6. třídy, která 

podala vynikající výkon a ve velké konkurenci získala ocenění poroty. 

•••• Žáci 1. stupně v dubnu ukázali své čtenářské dovednosti v čtenářské soutěži, 

kterou pro ně každoročně organizují učitelé 1. stupně. 

•••• Ve středu 11. března děti z 1. a 2. třídy shlédly spolu s dětmi z mateřinky divadelní 

představení divadla Dráček Tři prasátka.  

•••• 15. března byl u nás ve třídě kronikář města Měčín pan Roman Tykal. Povídal nám 

o historii města Měčína. Ukazoval nám i části kroniky. Kronika je velká kniha 

formátu A3, která se nejdříve napíše na počítači, poté se vytiskne, překopíruje do 

formátu A3 a založí se do desek. Desky jsou velké, k sobě přitisknuté šrouby. 

Každá vytisknutá stránka formátu A3 se založí do desek a přitiskne se šrouby tak, 

aby nemohla být jakkoliv přeházena. Měčín má již 4. knihu kroniky. Jedna kronika 

trvá napsat tak 10 let. Je to velká práce. Pan Tykal píše tuto kroniku již od roku 

1989. To znamená, že ji píše již 20 let. Dříve se ale kroniky psaly mnohem 

mnohem déle. Také nám řekl stručnou historii kronikářství v Měčíně. První 

kronika se psala v Měčíně od začátku 20. století. Ta se psala až do roku 1939. Poté 

se přestala psát kvůli nacistické okupaci. Po pádu nacismu se kronika opět začala 

psát. Avšak kronikářství v Měčíně nesvědčil ani jeden režim. Ani nacizmus, ani 

komunizmus. Avšak komunizmus k ní byl přeci jenom přívětivější, a proto se 

kronika po válce psala dál. Kronika se psala do roku 1954.  Kronikářkou města 

Měčína se poté stala paní Kubešová. Ta ji psala až do roku 1989. Po ní obtížnou 

kronikářskou práci převzal pan Tykal. Pan Tykal nám také povídal o osudu 

Černovce. Na začátku se Černovec jmenoval Černoves. Byl zcela samostatný. Za 

čas se však Měčín začal čím dál více přibližovat. Nakonec Černovec pohltil. 

Černovec však chtěl být samostatný, proto si zanechal samostatné číslování domů. 

Nakonec však podlehl číslování Měčína. Pan Tykal však nebyl vždy jen 

kronikářem, ale i starostou Měčína. 
Václav Mašek, 6. třída 

•••• 22. dubna se konal fotbalový turnaj Coca Cola Cup v Měčíně. Turnaje se měla 

zúčastnit čtyři družstva, ale přijela pouze tři. V prvním zápase Měčín podlehl 

družstvu Klatov 0:4. Mužstvo Klatov bylo více fotbalové a rychlejší. Měčín 

nedokázalo vstřelit branku i přesto, že měl mnoho šancí. Náš brankář Jan Duchek 

chytil mnoho vyložených šancí Klatov. Druhý  zápas vyhrály Horažďovice nad 

Klatovami 11:0 a ve třetím zápase jsme podlehli Horažďovicím 0:5. Náš druhý 

brankář, který dostal šanci si v zápase zachytat, předvedl i přesto, že pustil 5 gólů, 

několik pěkných zákroků. Ondřej Šlajch, Jan Duchek, 8. ročník 
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•••• Doslechli jsme se, že na hrad Švihov přijede císař 

římský a král český Karel IV., a proto jsme se 

rozhodli, že ho navštívíme a složíme mu poklonu. 

Cesta byla složitá: nejdříve jsme se autobusem 

dopravili na Hráz a poté pěšky až do Švihova. 

Kousek před Švihovem jsme si rozdělali oheň, 

abychom se posilnili opečenými buřty. Druhá 

občerstvovací zastávka byla ve Švihově, kde jsme 

měli i rozchod. Po dlouhém putování jsme konečně 

dorazili na hrad. Na nádvoří jsme měli možnost 

zakoupit suvenýry. Když odbila první hodina 

odpolední, usadili jsme se na nepohodlných lavičkách. Herci nás zavedli do 

dávného středověku, konkrétně do 14. století, kdy vládl Karel IV. Vyprávěl nám o 

svém životě, o tom, jak žili chlapci a děvčata ve středověku a jak se poznalo, že 

byli dospělí. Zavedl nás do středověké školy. Předvedl hry na koni, výrobu 

pergamenu, předení a tesařské dovednosti. Kulisa švihovského hradu ještě 

prohloubila středověkou atmosféru. Po vystoupení jsme spěchali na vlak do Přeštic 

a z Přeštic přeplněným autobusem do Měčína. Těšíme se na další vystoupení 

společnosti Faber 
Andrea Tesárková, Andrea Křížová a Kristýna Štampachová, 6. třída 

•••• 16. června jsme vyrazili na školní výlet na Domažlicko, v půl deváté ráno 

linkovým autobusem. Jela s námi sedmá i osmá třída, tudíž byl autobus nacpaný 

k prasknutí. V Klatovech jsme přestoupili na vlak, který si to namířil rovnou do 

Domažlic. Cesta trvala přes hodinu, někteří žáci to nevydrželi a pustili se do 

chutných řízků. Jakmile vlak zastavil, vyvalili jsme se z něj jako velká voda a 

pokračovali na domažlické náměstí, kde na nás čekal pan Jaroslav Zavadil, bývalý 

žák naší školy, a pozval nás na radnici, kde nás  uvítali jako vzácné hosty. Čekalo 

nás 160 schodů na domažlickou věž a pěkný výhled po okolí. Když jsme obtížně 

sešli z věže, dostali jsme rozchod, každý si koupil, co mu do oka padlo. Po 

shledání jsme vyrazili do Muzea  Domažlicka. Pak nás čekaly 3 km do Újezda na 

Kozinův statek. Po cestě jsme si povídali a někteří osmáci pouštěli hudbu, při které 

se dobře šlapalo. Na Kozinově statku jsme si poslechli informace v chodském 

nářečí z gramofonové nahrávky. Byl před námi už poslední úsek cesty tohoto dne 

a tím byl zámek pána Lomikara z Albenreuthu, který byl zároveň naší ubytovnou. 

Když jsme se zabydleli, došli jsme si na večeři a pak jsme si venku opékali buřty a 

hráli míčové hry. Když jsme se vydováděli, odebrali jsme se do svých pokojů, 

 povídali jsme si a navštěvovali jsme ostatní účastníky výletu. Spát se nám moc 

nechtělo, ale přesto jsme v pozdních hodinách  usnuli. Druhý den jsme vstávali 

v 7:30, uklidili jsme si pokoje a ,,HURÁ“ na snídani. Pak jsme vyšli vstříc 

náročnému dnu. Naší první zastávkou bylo  Klenčí, kde jsme navštívili muzeum 

Jindřicha Šimona Baara, jímž nás provedla sympatická paní průvodkyně. 
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Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o 

jeho životě. Poté jsme si to lesní cestou 

štrádovali na Výhledy, kde stojí památník 

J.Š.Baara. To ovšem nebyl konec naší 

výpravy. Došli jsme si na oběd do 

Capartic. Všichni, ač neradi, vstávali od 

stolů s napapanými bříšky a představou  

osmikilometrové cesty na vlak. Nakonec 

jsme byli mile překvapeni, když před námi zastavil autobus. S ním jsme jeli až do 

Domažlic, dostali jsme opět  rozchod. Čekala nás už jen cesta zpět. A tak krásný, 

ač fyzicky náročný výlet, skončil. Jsme zvědavi, co si na nás vymyslí učitelé příští 

rok.  Barbora Lejnarová, Tereza Šustáčková, 6. třída 

•••• Žáci prvního ročníku vyrazili tradičně na výlet s dětmi z mateřské školy, tradiční 

byl i cíl jejich výletu - plzeňská zoologická zahrada. Na dvoudenní výlet vyrazili i 

žáci 2. až 5. ročníku, jeli do jižních Čech. 

•••• Den dětí jsme kvůli nepřízni počasí museli 

přeložit až na pátek 5. června. Žáci 8. ročníku si 

nachystali pro svoje mladší spolužáky tradiční i 

netradiční soutěže. Pršet začalo až poté, kdy 

všichni zdárně absolvovali trať i opekli buřty. 

•••• V pátek 26. června byl ve škole slavnostně ukončen 

školní rok, tradiční rozloučení s uplynulým školním 

rokem se konalo v sedmé třídě. Byly předány ceny za 

soutěže, pochvaly ředitele školy a všichni učitelé se 

rozloučili s odcházejícími žáky. Ukončení školního 

roku se jako hosté zúčastnili pan starosta Měčína 

Stanislav Skala a místostarosta pan Majer. Starosta 

všem žákům oznámil změnu na místě ředitele školy, od 

1. srpna povede školu Mgr. Václava Čejková, která ve 

funkci vystřídá p. Jána Mihalce, který odchází do důchodu.  

 



 18 

1.13. Školní družina 

���� Uplynulý školní rok jsme zahájili v rekonstruovaných prostorách, zrekonstruováno bylo 

zejména sociální zařízení.  

���� Na podzim jsme uskutečnili dva polodenní výlety, první do muzea v Přešticích – na 

výstavu Papírový svět a druhý do Pahorků, pro nepřízeň počasí se pak opékání špekáčků 

uskutečnilo u Vokáčů ve venkovním krbu, nakonec jsme si zahráli na stopovanou, hledání 

pokladu.  

���� Podzim byl ve znamení velikých příprav na vánoční trh, kterého jsme se zúčastnili. 

Příprava trvala přes měsíc – postupně jsme vyráběli výrobky z papíru i netradičních 

materiálů.  

���� Na Vánoce jsme vyráběli dárky i vánoční přáníčka – každým rokem chodíme přát do ZD, 

na poštu, do konzumu, na MÚ. Nejvíce se nám povedl dárek vánoční stromeček 

z přírodnin. Líbila se i vánoční diskotéka.  

���� Dvakrát za rok jsme absolvovali exkurzi do 

lupínkárny firmy Nelli. V lednu jsme také 

vyráběli dárky pro děti k zápisu.  

���� V únoru jsme navštívili solnou jeskyni 

v Přešticích, v návštěvách solné jeskyně 

chceme pokračovat i příští rok.  

���� Na Velikonoce jsme se opět zúčastnili 

velikonočního trhu. tentokrát s perníčky.  

���� Chodíme do cvičné kuchyně, kde jsme 

vyráběli naše oblíbené ovocné poháry.  

���� Ke Dni matek jsme opět na školní besídku chystali dárečky. Ještě jsme podnikli turistický 

výlet na Skálu u Přeštic a u příležitosti MDD jsme se vydali do Trní, kde na děti čekaly 

soutěže a jízda na koni.  

���� Každoročně pořádáme turnaj ve stolním 

tenise a chystáme pro mateřskou školu různá 

představení, letos to byly pohádky Červená 

Karkulka a Medvídek Míša. Využíváme také 

novou školní knihovnu.  

���� Během letošního školního roku byla školní 

družina vybavena novým nábytkem a 

kobercem.  

Jaroslava Kolihová, vychovatelka ŠD 
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1.14. Činnost mateřské školy 

1.14.1. Charakteristika MŠ 

���� Mateřská škola je součástí subjektu ZŠ a MŠ Měčín – p.o. a sídlí v 1. patře nové budovy 

z roku 2007. MŠ je dvoutřídní s 40 přijatými dětmi ve věku 2 – 7 let, přičemž nejvíce 

zastoupená je věková kategorie 4 – 5 let.  

���� MŠ zajišťuje celodenní provoz v době od 615 do 1600, o výchovu a vzdělávání dětí se 

starají 3 kvalifikované učitelky a v případě potřeby je využívána pomocná výchovná 

pracovnice. Učitelky si v rámci možností doplňují znalosti na seminářích s různým 

zaměřením, letos to bylo 3x. 

���� MŠ usiluje o všestranný rozvoj dítěte postavený na aktivní účasti dítěte a na prožitkovém 

učení s využitím prvků dramatické výchovy. 

���� při všech činnostech se řídí vlastním Školním výchovným programem nazvaným „My, 

pohádky a svět kolem nás“, který byl schválen zastupitelstvem Města Měčín dne 

27.1.2007. 

���� MŠ spolupracuje především s rodiči, s ostatními součástmi základní školy, s obyvateli 

obce a v případě potřeby s odbornými pracovišti. 

1.14.2. Podmínky k výchově a vzdělávání 

���� Materiální podmínky si troufám hodnotit jako výborné. Letos jsme doplnili nábytek 

skříňkami na pomůcky na Tv a na Vv. Průběžně a podle potřeby se dokupují výchovné 

pomůcky, knihy a spotřební materiál. Krásné dřevěné hračky přibyly do MŠ díky darům 

���� p. Zástěry. Od června využíváme interaktivní systém. 

���� MŠ využívá dětskou zahradu s dřevěnými průlezkami, skluzavkami, pískovištěm a 

domečkem sloužícím jako sklad hraček. Zahrada je pravidelně sekána  a na vybavení byla 

v květnu vykonána revize. Rovněž je využíváno hřiště s umělým povrchem, v zimních 

měsících tělocvična a samozřejmě na vycházky také celá obec. 

���� Při zajišťování podmínek zdravé životosprávy dbáme především na pravidelný denní 

režim, na pohybové vyžití, na pitný režim a správné návyky při stravování 

1.14.3. Výchovně vzdělávací práce 

���� Výchovně vzdělávací práce probíhá v MŠ neustále, ve všech režimových chvilkách. 

Vychází z Rámcového vzdělávacího programu a Školního výchovného programu, které 

určují cíle výchovy, získávání kompetencí, a to ve všech vzdělávacích oblastech. Pro 

vyhodnocení vývoje kompetencí u jednotlivých dětí jsou zpracovávány záznamy. 

���� V případě potřeby spolupracují s MŠ rodiče, v tomto školním roce probíhala spolupráce 

především v odstraňování vad řeči. 

���� Prostředkem k získávání kompetencí je kromě různých typů činností (volná hra, řízená 

hra, rozhovor a pod) také vzdělávací obsah. Vzdělávací obsah naše MŠ člení do 

tématických celků, které jsou vypracovávány ve dvou směrech – cíle a záměry (o čem to 

bude) a praktické činnosti s dětmi. 
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���� S rozpracovanými tématickými celky jsou seznamováni i rodiče, kteří v případě potřeby 

rádi spolupracují. 

1.14.4. Nadstandardní aktivity 

���� Všechny nadstandardní aktivity se řídí plánem akcí. Během tohoto školního roku proběhlo 

28 akcí pro děti a s dětmi. Nelze popisovat všechny, ale za zmínku stojí divadelní 

představení přímo v MŠ, kdy je nenahraditelný kontakt dětí s herci a vtažení do příběhu. 

���� Akcemi oslavujeme tradiční svátky jako je Mikuláš, Vánoce, masopust, Velikonoce apod. 

���� Na některých akcích spolupracujeme s rodiči, se ZŠ, s místní knihovnou, účastníme se na 

akcích obce. 

���� V závěru školního roku chystáme také již tradiční výlet do Dinoparku a ZOO v Plzni. 

���� Velkou důležitost přikládáme akcím na kterých se účastní rodiče. Letos to byly 3 besídky 

– vánoční, ke Dni matek a na rozloučenou. Úspěch a velkou účast měly také akce „Hraní a 

tvoření v MŠ“ v říjnu a „Cesta s Indiány“ v červnu. 

���� V dubnu proběhl zápis do MŠ, zájem o umístění dětí byl vyšší, než umožňuje kapacita 

MŠ.  

1.14.5. Evaluace 

���� Hodnocení a evaluace vychází z plánu zpracovaného v ŠVP naší MŠ. Evaluace probíhá 

v 9 oblastech, např. naplňování cílů, průběh a úroveň VP a TC, spolupráce s rodinou, 

práce pedagogů, vývoj kompetencí dětí.  

���� Z forem evaluace je nejčastější analýza, a to při pedagogických poradách nebo na 

schůzkách s rodiči. Další formou jsou hospitace, ze kterých jsou letos 4 zápisy. 3x za 

školní rok je vyhodnocován vývoj kompetencí dětí, jednotlivé tématické celky jsou 

analyzovány vždy po skončení práce s nimi. 

���� Ze závěrečné evaluace letošního školního roku vyplývá, že budeme pokračovat v práci 

s tématickými celky, budeme rozvíjet kompetence dětí – u předškolních v souvislosti 

s přípravou na vstup do ZŠ a u mladších se zaměřením na správnou výslovnost. 

���� Dále budeme zajišťovat potřebné podmínky k práci, naplňovat dané cíle a nadále 

spolupracovat s rodiči dětí. 

Jitka Vizingerová, vedoucí učitelka MŠ 
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1.15. Činnost školní jídelny 

���� V nové školní jídelně při ZŠ a MŠ Měčín se připravuje celkem 181 obědů. Vaří se nejen 

pro děti, žáky a zaměstnance školy, ale také pro Dům s pečovatelskou službou v Měčíně, 

Oblastní charitu se sídlem v Klatovech, autoservis J. Čejky v Nedanicích, firmu 

Chameleón a pro obyvatele Měčína. Personál jídelny se snaží, aby nejmenší i nejstarší 

strávníci byli s úrovní obědů spokojeni. 

���� V porovnání se starou kuchyní, která byla v prostorách základní školy, je zřetelný rozdíl. 

Zlepšilo se zejména zázemí pro zaměstnance, větší prostory jsou přímo v kuchyni, kde 

mohlo být umístěno více moderního gastronomického zařízení. 

���� A jaké má nová kuchyně nedostatky? Trochu se zapomnělo na to, že při zvýšeném počtu 

obědů je stávající konvektomat nedostačující. Do budoucna by bylo vhodné pořídit ještě 

jeden. V tomto zařízení se peče, smaží a vaří v páře, což přispívá k dietní přípravě jídel, 

která je pro nejmenší a nejstarší  strávníky přínosem. 

���� Rády bychom se zapojily do programu „Žij zdravě“ ve spolupráci se Všeobecnou 

zdravotní pojišťovnou a Krajskou hygienickou stanicí v Plzni. 

Jana Motlíková, vedoucí školní jídelny 
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2. Údaje o pracovnících školy  

2.1.  Přehled o zaměstnancích školy (fyzický stav / přepočtený stav) 

 pedagogičtí pracovníci ostatní pracovníci 

 fyzický počet přepočtený počet fyzický počet přepočtený počet 

ZŠ 11 8,863***)  3 2,738*) 

MŠ 3 2,75 1 0,6 

ŠD 1 0,82 0 0 

ŠJ 0 0 4 3,382**)  

celkem 15 12,433 8 6,72 
 

*) hlavní činnost 2,498 úvazku, doplňková činnost 0,24 úvazku 
**) hlavní činnost 2,367 úvazku, doplňková činnost 1,015 úvazku 
***) od 1. 11. 2008 byl na základě povolení KÚ ped. asistentce navýšen pracovní 

úvazek z 0,375 na 0,5. 

2.2. Kvalifikovanost a věkové složení pedagogických pracovníků 

Jméno a příjmení 
Pracovní 
zařazení 

Kvalifikace 
Abs. školy 

Aprobace 
Specializace 

Délka 
praxe 

Věk Vyučuje předměty 

Ján Mihalec ředitel PF Martin M, F 38 62 F, Pč 

Alena Cintulová učitelka PF Plzeň Čj, D 34 54 Čj, D, Ov, Pč 

Marie Chloupková učitelka PF Plzeň Rj, Hv 28 52 Hv, Pč, M, Ov, Z 

Jana Rábová učitelka PF Plzeň Rj, D 24 49 Nj, D, Vv, Rv 

Václava Čejková učitelka PF Plzeň M, Ch 16 40 M, Ch, Inf, Ov 

Jiří Zahálka učitel PF Plzeň Bi, Ch 9 35 
Bi, Ch, Z, Vl, Prv, 
Inf 

Alena Bezděková učitelka SPŠ 1. stupeň 49 67 Vv, Pč – 1. st. 

Jitka Sedláková učitelka PF Plzeň 1. stupeň 25 50 2. r., Aj 

Eva Toušová učitelka PF Plzeň 1. stupeň 20 43 5. r., Aj, Tv-d 

Radek Mašát učitel PF Plzeň 1. stupeň 10 33 3. a 4. r.,Tv-h, Pč 

Jaroslava Kolihová vychovatelka 
ŠD 

SPgŠ Karlovy 
Vary 

ŠD 29 54 Vv, Pč - 1. st 

Jana Motlíková vedoucí ŠJ 
SEŠ + kvalif. 

kurs 
 29 57  

Zdena Brantová hl. kuchařka vyučena  37 59 9/08 – důchod 

Pavlína Prunerová kuchařka vyučena  24 42 od 10/08 –hl. kuch. 

Ilona Třísková kuchařka vyučena  34 7  

Růžena Houlíková pom. kuchařka vyučena  35 53  

Irena Kli čková školnice ZŠ   32 58  

Marie K ůsová uklízečka ZŠ   40 58  

Petra Mašátová uklízečka ZŠ SOŠ  25 0  

Jitka Vizingerová vedoucí učitelka 
MŠ 

SPgŠ Karlovy 
Vary 

 23 43  

Alena Havlíková učitelka MŠ 
SPgŠ Karlovy 

Vary 
 28 49  

Petra Havlíčková uklízečka MŠ, 
as. ped. ZŠ 

SPgŠ Karlovy 
Vary 

 13 38  
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2.3. Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

celkový počet hodin (%) z toho neaprobovaných (%) 

  100 29 

  (Aj, Nj, Z, Inf, Pč, Ov, Rv, Vv)  

� učitelé jazyků si doplňují vzdělání v jazykových kurzech nebo v soukromých 

kurzech, ostatní neaprobovaní učitelé se věnují samostudiu a využívají 

vzdělávací kurzy KCV a NIDV; jedná se o zkušené pedagogy s dlouholetou 

praxí 

2.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Semináře, školení a kurzy      Počet pedag. pracovníků 

Jazykový kurz Aj 2 

Seminář k výuce Čj 2 

Seminář k výuce Hv 1 

Seminář k výuce Vv 1 

Seminář výchovných poradců 1 

Školení první pomoci 1 

Seminář k činnosti MŠ 2 

Seminář k činnosti ŠD 2 

Semináře k řízení školy 6 

���� počet vzdělávacích akcí ZŠ 15, MŠ 3 

���� celkový počet účastníků ZŠ 9, MŠ 2 

���� vzdělávací instituce KCV a JŠ Plzeň, NIDV, PPP 

V minulosti absolvovali učitelé mnohem více vzdělávacích akcí, v posledních letech muselo 
být DVPP z finančních důvodů značně omezeno. Je upřednostňováno vzdělávání učitelů 
v oblasti jazyků – 2 učitelky navštěvují pravidelně jazykový kurz Aj organizovaný KCV a JŠ 
Plzeň, další 2 učitelky se vzdělávají v Aj soukromě a toto vzdělávání si finančně zajišťují 
samy. Všichni učitelé se vzdělávají individuálně podle potřeb studiem odborné literatury, 
případně si vyhledávají potřebné informace na Internetu. 

3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 

3.1. Zápis žáků do 1. ročníku 

���� Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ proběhl na naší škole 28. ledna 2009. Dostavilo se 

celkem 9 chlapců a děvčat. Spolu s jedním dítětem, které mělo v loňském roce 

odklad povinné školní docházky, bylo zapsáno do 1. ročníku pro školní rok 2009 – 

2010 celkem 7 dětí. Tři děti dostaly odklad na základě žádosti rodičů, doporučení 

pedagogicko – psychologické poradny a lékaře. Budoucí žáci a žákyně školy 

budou spojeni v jedné třídě spolu se 4. ročníkem. První ročník bude opakovat 1 

žák, během hlavních prázdnin se přistěhoval také 1 žák.. 
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počet dětí 
u zápisu 

navržený počet 
odkladů 

skutečný počet 
odkladů 

očekávaný 
počet žáků 

očekávaný 
počet tříd 

9 3 3 9 1 

3.2. Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 

���� Ve školním roce 2008/2009 nebyl naplněn 9. ročník, žádný žák neukončil 

povinnou školní docházku ani nepřecházel na gymnázium. Vzhledem k nízkému 

počtu žáků v 5. ročníku nebude ve školním roce 2009/2010 otevřen 6. ročník. 

Jedna žákyně 5. ročníku přestupuje na základní školu do Přeštic a zbývající 4 žáci 

na základní školy do Klatov. 

celkem přijato na 
gymnázia 

přijato na 
SŠ s maturitou 

přijato na 
SOU 

jiné 

0 0 0 0 0 
 

4leté studijní obory s maturitou:  
gymnázium 0 
střední odborné školy 0 
střední odborná učiliště 0 

učební obory: 
střední odborná učiliště 0 

���� počet žáků, kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 0 

���� počet žáků, kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 

���� přihlášených na víceletá gymnázia 0 

���� počet žáků, kteří odešli během roku do jiné ZŠ 3 

���� z toho počet žáků, kteří odešli během roku do spec. školy 0 

���� počet žáků, kteří přišli během roku z jiné ZŠ 1 

���� zvláštní způsob plnění povinné školní docházky 0 

���� dodatečný odklad povinné školní docházky 0 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

4.1. Prospěch žáků 
1. pololetí 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznam. 

Prospělo Neprosp. Oprav. 
zkoušky 

2.stup. 
z chování 

3.stup. 
z chování 

1. 14 8 6 0 0 0 0 
2. 11 8 3 0 0 0 0 
3. 14 12 2 0 0 0 0 
4. 13 5 5 3 0 0 0 
5. 5 4 1 0 0 0 0 
6. 12 5 5 2 0 0 0 
7. 10 4 4 2 0 0 0 
8. 21 3 16 2 0 0 0 

celkem 100 49 42 9 0 0 0 
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2. pololetí 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo 
s vyznam. 

Prospělo Neprosp. Oprav. 
zkoušky 

2.stup. 
z chování 

3.stup.    
z chování 

1. 14 8 3 3 0 0 0 
2. 11 9 2 0 0 0 0 
3. 14 10 4 0 0 0 0 
4. 13 5 6 2 0 0 0 
5. 5 4 1 0 0 0 0 
6. 12 5 7 0 0 0 0 
7. 10 2 8 0 0 0 0 
8. 21 5 16 0 0 0 0 

celkem 100 48 47 5 0 0 0 

4.2. Docházka žáků (celkem za školní rok) 

 1. pololetí 2. pololetí celkem 

zameškané hodiny celkem 3 776 4 695 8 471 

z toho neomluvené 7 0 7 

4.3. Přehled volitelných a nepovinných předmětů, zájmových útvarů 

a) volitelné předměty 

7. ročník : společensko vědní seminář  1 skupiny 

8. ročník : informatika 2 skupiny 

 pohybové hry 1 skupina 

b) nepovinné předměty na 1. a 2. stupni 

německý jazyk 1 skupina 

���� Nepovinný německý jazyk navštěvovali žáci šestého, sedmého a osmého ročníku. 

Vyučovalo se podle nové učebnice „Planet“, která je upravena pro výuku němčiny jako 

druhého cizího jazyka. V maximální míře se využívá poslech a konverzační dovednosti. 

Nahrávky využívají zájem a znalosti dětí např. z populární hudby. Žáci se po dvou letech  

výuky dokáží orientovat v základních konverzačních situacích, sdělit informaci o sobě, 

své rodině. Výuka je doplněna reáliemi německy mluvících zemí. Výuka probíhala 

v jazykové učebně, kde je dostatek počítačů k procvičování gramatiky a slovní zásoby. 

V počítačové učebně byl využíván dataprojektor a internet. 

sborový zpěv 1 skupina 

���� Školní rok byl jako každoročně zahájen malou kulturní vložkou. Recitací a zpěvem 

doprovázeným na klavír první školní den zpestřila spolužákům a hlavně prvňáčkům 

talentovaná členka pěveckého sboru Barbora Lejnarová. 

V současné době zpívá ve sboru jen 14 žáků od 2. do 8.ročníku. I v tomto složení však 

podává velmi dobré výkony, o čemž svědčí zájem a podpora veřejnosti i rodičů. Velice 

kvalitní doprovody zajišťuje Mgr. Radek Mašát a členky sboru Barbora Lejnarová na el. 

varhany a Štěpánka Břachová na flétnu. K rytmickým doprovodům jsou využívány i 
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jednoduché hudební nástroje – tamburína, hůlky, bubínek, triangl a další. Hudební 

činnosti rozvíjí hudebnost i osobnost žáků a pozitivní vztah k hudbě. 

Pěvecký sbor svými vystoupeními prezentuje školu na veřejnosti při nejrůznějších 

příležitostech. V prosinci vystoupil s pásmem koled při rozsvícení vánočního stromku 

před MÚ Měčín a přispěl tak k sváteční atmosféře tohoto okamžiku. Vystoupil také na 

vánočním zpívání v kostele Všech Svatých ve Kbele, v kostele sv. Mikuláše v Měčíně a 

v hostinci v Makově. 

K významným akcím patří každoročně besídka ke Dni matek ve školní tělocvičně. Většina 

děvčat se představila také v sólovém zpěvu a předvedla, že máme ve škole hudebně velmi 

nadané žáky. 

Letos jsme se již potřetí zúčastnili přehlídky dětských pěveckých sborů v Klatovech 

v kulturním domě Družba. I tentokrát jsme svým vystoupením dokázali sobě i 

posluchačům, že pěvecký sbor naší školy se mezi klatovskými opravdu neztratí a že v této 

konkurenci obstojí. 

Vystoupením pěveckého sboru byl také zahájen program oslav „Dne Měčínska“. 

 Marie Chloupková, sbormistr 

c) zájmové kroužky 

název  vedoucí  
Šikulové (1. – 2. ročník) A. Bezděková 

Dramatický kroužek(1. – 5. ročník ) J. Kolihová 

Sportovní kroužek (1. – 5. ročník ) E. Toušová 

Florbal starší žáci(6. – 9. ročník) R. Mašát, J. Havlíček 

Florbal mladší žáci (3. – 5. ročník) R. Mašát 

Kroužek počítačů (4. a 5. ročník) J. Zahálka 

4.4. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání 

���� v 8. ročníku ve 2. pololetí v rámci občanské výchovy – v závěru školního roku pracovnice 

Pedagogicko-psychologické poradny z Klatov zadávají žákům testy „profiorientace“  

4.5. Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

���� EVVO je součástí všech předmětů, pro její realizaci je vypracováván plán EVVO na 

školní rok. Témata se mění každý rok a jsou většinou aktuální. V letošním roce to byly 

zejména globální problémy lidstva – změna podnebí. Na toto téma je kladen důraz hlavně 

ve vyšších ročnících, kdy už žáci mohou využít svých znalostí a chápou souvislosti. Při 

EVVO se snažíme rozvíjet hlavně kompetence občanské a kompetence k řešení problémů.  

 Jiří Zahálka, metodik EVVO 
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5. Nadstandardní aktivity 

5.1. Zájmová činnost organizovaná školou 

���� I v letošním školním roce pracovalo několik zájmových kroužků. Oproti loňskému roku 

došlo ke snížení jejich počtu. 

5.2. Účast v soutěžích 

Umístění 
Soutěž Název soutěže 

Počet 
zúčastněných 

žáků 1.místo 2.místo 3.místo 

mezinárodní 
 Matematický 

Klokan 
63 0 0 0 

republiková      

regionální      

okresní 

Dopravní 

Coca Cola cup 

Florbal 

Pythagoriáda  

(jen šk. kolo) 

recitační 

8 

15 

14 

10 

 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

6. Výchovné poradenství 

6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství 

poradenství se řídilo schváleným plánem výchovného poradenství pro školní rok 
2008/09 

6.2. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 

���� Preventivní činnosti se na škole věnují učitelé ve všech předmětech, na prvním stupni je to 

hlavně prvouka, vlastivěda, přírodověda, kde jsou žáci seznamováni s nebezpečími, která 

jim hrozí, jde hlavně o nebezpečí drog, osobní bezpečí, zneužívání a další, těmto 

problémům se věnují i s vychovatelkou ve školní družině. 

���� Na druhém stupni je prostor prevenci věnován především v rodinné výchově, občanské 

výchově, přírodopisu, okrajově i v tělesné výchově.  

���� Ve školním 2008/2009 proběhly na naší škole tyto programy prevence: 

2. a 4. ročník – program prevence šikany; 

3. a 5. ročník - sociální výchova; 

6. a 7. ročník – program prevence kouření 

Všechny tyto programy jsme uskutečnili v rámci spolupráce s klatovskou pedago-

gicko-psychologickou poradnou, se kterou spolupracujeme v posledních letech. 

Spolupracujeme s ní i při řešení některých problémů, které mají někteří žáci 

s učením. 
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���� Ve 2. pololetí bohužel neproběhly na naší škole žádné plánované preventivní akce, 

vzhledem ke změně a problémům s metodikem prevence v pedagogicko-psychologické 

poradně. 

���� Součástí preventivního programu je i dopravní výchova, která je součástí prvouky na 

1. stupni a občanské a rodinné výchovy na 2. stupni.  

���� Každoročně žáci vyšších ročníků chystají pro žáky nižších ročníků dopravní soutěž, 

rozvíjíme tak kompetence sociální, kdy se snaží starší pomáhat mladším, získávají tak 

také pocit zodpovědnosti za druhé, když dohlížejí nejen na dodržování pravidel, ale i na 

bezpečnost. Jiří Zahálka, metodik preventivních aktivit 

6.3. Internet 

���� Při práci s internetem rozvíjíme kompetence k učení, k řešení problémů a pracovní. Učíme 

žáky využívat internet nejen ke hraní her, ale také k vyhledávání informací. V rámci 

rozvoje pracovních kompetencí a kompetencí k řešení problému se snažíme o to, aby žáci 

sami uměli vyhledat jakoukoliv informaci na internetu, snažíme se žákům vštěpovat 

princip internetu, všechny informace na internetu pocházejí od lidí a každý může dát na 

internet jakoukoliv informaci, proto je nutno s těmito informacemi také tak nakládat, 

posoudit zdroj, ze kterého informace pochází, důležité je také informace ověřovat z více 

zdrojů a využívat vlastních znalostí, které už mají k posouzení pravdivosti informace. 

Snažíme se, aby uměli rozlišovat seriózní informace od reklamních a aby uměli rozpoznat 

důležitost sdělení. 

���� V rámci rozvoje kompetencí sociálních je dalším naším cílem, aby žáci uměli vyhledané 

informace prezentovat, starší žáci už z hodin informatiky umějí připravovat prezentace 

v Power Pointu, mladší žáci se pak v rámci kroužku počítačů učí obrázky vkládat do 

Wordu a pomocí jednoduchého formátování textu se učí připravit si krátký referát, který 

pak mohou prezentovat ostatním. Díky dataprojektoru pak mohou prezentovat svoji práci 

celé třídě, tím rozvíjejí i komunikativní kompetence, některé prezentace vznikají ve 

skupinách a tak rozvíjíme i kompetence sociální.  

Jiří Zahálka, metodik preventivních aktivit 

6.4. Spolupráce s PPP, SPC, OSPOD Klatovy, s rodiči 

���� V naší škole máme řadu dětí s vývojovými poruchami učení, proto se často obracíme na 

PPPP v Klatovech, kde tyto poruchy diagnostikují a  konzultují s námi. Žáci 

s výraznějšími poruchami se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu, 

v letošním roce takovýchto žáků bylo 10. Třem žákům pomáhala při vyučování asistentka 

pedagoga. Vyučujícími je tato spolupráce velice pozitivně hodnocena. Někteří žáci 

docházejí na tzv. nápravu přímo do PPPP.  S pracovníky poradny diskutujeme i výchovné 

problémy. 
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���� Již několik let provádí pracovnice PPPP u vycházejících žáků tzv. profi-vyšetření, a 

následně konzultují s rodiči možnosti dalšího vzdělávání jejich dětí. Rodiče si tuto službu 

velice pochvalují. 

���� Žáci se zdravotními problémy jsou v péči SPC v Plzni. Jeho pracovnice pravidelně 

dojíždějí za těmito dětmi do školy, sledují jejich práci v hodinách, konzultují s 

vyučujícími i rodiči vhodné vzdělávací postupy a pomůcky. 

���� Pravidelně nás navštěvují pracovníci OSPOD Klatovy a informují se na žáky, kteří mají 

uložený dohled. Pomáhají nám i při řešení dalších problémů u dětí ze sociálně slabších 

rodin. 

���� Škola dvakrát ročně organizuje setkání s rodiči – třídní schůzky, kde mají rodiče možnost 

se informovat o prospěchu a chování svých dětí, v případě potřeby je svolána i mimořádná 

třídní schůzka. Všichni rodiče se mohou také informovat telefonicky, případně si mohou 

vyžádat osobní konzultaci. Pravidelně si zveme rodiče žáků s výchovnými i vzdělávacími 

problémy. Ján Mihalec, výchovný poradce 

7. Údaje o výsledcích inspekce a kontrol 

V uplynulém školním roce neproběhla inspekční činnost ČŠI. 

V období od 15. 12. 2008 – 16. 1. 2009 proběhla kontrola vybraných částí 

hospodaření. Tato kontrola probíhala na základě zadání zřizovatele organizace. Kontrolu 

provedla auditorská firma MAKO – účetní servis, s.r.o. Výsledky kontroly byly shrnuty ve 

Zprávě o kontrole, která byla zaslána organizaci i zřizovateli. Na základě této zprávy byly 

odstraněny zjištěné nedostatky. 

25. a 26. února 2009 proběhla kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském 

pojištění a důchodovém pojištění. Za kontrolované období nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

18. března 2009 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

dodržování ostatních povinností plátce pojistného.Za kontrolované období nebyly zjištěny 

žádné pohledávky. 

16. června 2009 proběhla v mateřské škole kontrola docházky do MŠ – v souladu se 

zákonem o SSP. Při kontrole bylo zjištěno porušení rozsahu docházky u jednoho dítěte. 

3. června 2009 byla provedena ve školní jídelně KHS Plzeňského kraje. Předmětem 

kontroly bylo dodržování zásad osobní a provozní hygieny, skladovací teploty potravin a 

monitoring HACCP. Nebyly zjištěny nedostatky. 

29. a 30. června 2009 proběhla kontrola vybraných částí hospodaření. Tato kontrola 

probíhala na základě zadání zřizovatele organizace. Kontrolu provedla auditorská firma 

MAKO – účetní servis, s.r.o. Výsledky kontroly nebyly v době sestavování Výroční zprávy 

k dispozici. 
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8. Evaluační činnosti 

8.1. SCIO 

���� V říjnu 2008 proběhlo testování žáků 6. ročníku testy SCIO. Těchto testů se zúčastnilo 

celkem 10 942 žáků šestých ročníku z 364 základních škol a odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií. 

���� V tématické části testů z českého jazyka dosáhli naši žáci průměrných výsledků jak 

v mluvnické, tak v části literatura a sloh. Z hodnocení dovednostní  části testu vyplývá, že 

žáci jsou ve všech oblastech – aplikace, znalosti a porozumění – průměrní. Přestože 

výsledky žáků byly průměrné, patří tato třída  v rámci republiky k třídám nadprůměrným, 

jelikož dosáhla lepších výsledků než 80 % zúčastněných tříd. Porovnáním výsledků testů 

z českého jazyka a výsledků testů obecně studijních předpokladů bylo zjištěno, že 

potenciál žáků je využíván dobře a výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá 

jejich studijním předpokladům.  

���� Z hodnocení tématické části testu z matematiky vyplývá, že výsledky žáků jsou ve všech 

oblastech – aritmetika, geometrie a funkce, rovnice a nerovnice – průměrné. Z hodnocení 

dovednostní části testu vyplývá, že výsledky žáků jsou ve všech oblastech – aplikace, 

znalost a porozumění – průměrné. Přestože výsledky žáků byly opět průměrné, patří tato 

třída  v rámci republiky k třídám nadprůměrným, jelikož dosáhla lepších výsledků než 80 

% zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testů z matematiky a obecně studijních 

předpokladů bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků je využíván dobře a výsledky žáků 

jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich studijnímu potenciálu.  

9. Výkon státní správy 

9.1. Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Přijetí / odklad povinné školní docházky 13/3 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Přijetí dětí do MŠ / nepřijetí do MŠ / snížení a 
prominutí úplaty za MŠ 

11/6/1 0 

Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu 0 0 

Výuka podle IVP 4 0 

9.2. Počet osvobozených žáků 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0 

Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 

Počet žáků osvobozených (uvolněni, nehodnoceni) z výuky: 1 

Předmět Počet žáků 

Tv 2. ročník 1 – uvolněna 
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9.3. Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností 0 

– z toho oprávněných 0 

– z toho částečně oprávněných 0 

– z toho neoprávněných 0 

– z toho postoupených jinému 
orgánu 

0 

9.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

– počet podaných žádostí o informace 0 

– počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

– opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 

– výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez 
uvádění osobních údajů 0 

– další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

10. Analýza školního roku 2008/2009 

� v prostorách bývalé školní kuchyně byla vybudována cvičná kuchyně, která je vybavena 

moderním zařízením a spotřebiči; probíhá zde výuka vaření a kuchyně je využívána i při 

dalších předmětech 

� v prostorách bývalé školní jídelny bylo zřízeno informační centrum vybavené množstvím 

naučné odborné literatury i beletrie a šesti počítači připojenými k internetu; k těmto 

počítačům bylo zakoupeno šest počítačových stolů 

� v jedné učebně byl nainstalován nový interaktivní systém (interaktivní tabule Smart 

Board, dataprojektor a počítač), čímž došlo ke značnému zlepšení podmínek pro výuku 

interaktivními metodami 

� do učeben 1. stupně a informačního centra byly zakoupeny 4 výškově nastavitelné židle 

na kolečkách 

� v jedné učebně 1. stupně byla vyměněna podlahová krytina a vyměněno osvětlení, aby 

odpovídalo požadavkům na hygienu práce 

� do školní družiny byl pořízen nový nábytek – skříňky pro uložení hraček a stavebnic 

� bylo zrekonstruováno sociální zařízení základní školy – byly nově obloženy stěny, 

položena nová dlažba a vyměněny pisoáry a umyvadla, jejichž počet byl navýšen, aby 

odpovídal hygienickým předpisům; byla zřízena úklidová místnost vyhovující 

hygienickým předpisům; bylo zavedeno podtlakové odvětrání 

� byla opravena a natřena část fasády a vyměněny části svodů a okapů 

� byly vymalovány šatny a v některých učebnách byla vymalována bílá plátna 
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� ze sponzorských darů byly pořízeny dvě brankářské výstroje pro florbal a knihy pro 

zpestření výuky angličtiny 

� jako sponzorský dar škola dostala velkou dekorativní vzducholoď, která je zavěšena na 

chodbě v 1. patře 

� na stěny schodiště z přízemí do 1. patra byly instalovány výtvarné práce žáků v nových 

klips rámech 

� pokračovala výuka podle vlastního ŠVP v 1., 2., 6. a 7. ročníku 

� škola zajistila fungování šesti zájmových kroužků a dvou nepovinných předmětů; je 

potěšitelné, že na vedení jednoho kroužku se podílí i pan Jan Havlíček 

� jedna žákyně 1. stupně a dva žáci 2. stupně využívali 4 hodiny denně pomoci asistentky 

pedagoga 

� během hlavních prázdnin byl pedagogickými pracovníky vypracován a podán grantový 

projekt „Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve škole“ v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 2 652 000 Kč; výsledky hodnotící 

komise budou známy koncem kalendářního roku 

11. Závěry pro školní rok 2009/10 

� všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně způsobilí pro výuku na základní škole, odbornou 

způsobilost lze k  velikosti školy zajistit jen velmi těžko 

� jako výchovný poradce bude působit paní Alena Cintulová, která není pro tuto práci 

odborně způsobilá, ale má s ní dlouholeté zkušenosti 

� podle vlastního ŠVP bude probíhat výuka v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku, ostatní ročníky 

budou i nadále vzdělávány podle osnov Základní škola 

� vzhledem k tomu, že tři žáci podle odborných vyjádření mají nárok na pomoc asistenta 

pedagoga, bude od 1. 9. 2009 působit jako asistent pedagoga na 4 vyučovací hodiny denně 

paní Jaroslava Kolihová, která má střední pedagogické vzdělání 

� trvalým úkolem pedagogických pracovníků ve vyučovacích hodinách bude vylepšování 

vstupní motivace a zpestřování metod a forem výuky a i nadále se snažit o využití 

výpočetní techniky při výuce a její využívání při zařazování interaktivních metod 

� pokračovat budeme i ve zvyšování čtenářské gramotnosti – čtenářskou gramotnost nelze 

chápat jako prostou schopnost číst; současné pojetí čtenářské gramotnosti v sobě zahrnuje 

např. schopnost porozumět mnoha různým typům textu vztahujícím se k nejrůznějším 

situacím ve škole i mimo školu, přemýšlet o jejich smyslu a umět je interpretovat; čtení by 

mělo být procesem, kdy čtenář pomocí nejrůznějších postupů, dovedností a strategií dojde 

k porozumění textu 

� další důraz bude kladen na získávání informační gramotnosti, která spojuje znalosti a 

dovednosti práce s informační a komunikační technikou (tzv. počítačová gramotnost) a 
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zvláštní znalosti a dovednosti, které bývají označeny pojmem funkční gramotnost – 

schopnost orientovat se ve světě informací, a to jak digitálních, tak tištěných, 

zpracovaných v textových, zvukových i grafických editorech, uložených v celosvětové síti 

či v informačních institucích, schopnost získané informace smysluplně interpretovat a 

aplikovat je v reálných situacích; zvýšená pozornost bude věnována zapojení žáků do 

přípravy interaktivních materiálů pro výuku 

� v rozvoji matematické gramotnosti neustále prohlubovat důkladnou znalost početních 

operací a schopnost užívat je v různých každodenních situacích (sčítání, odečítání, 

násobení, dělení, procenta, poměr, míry a váhy), znalost matematických termínů a pojmů 

a základních zásad geometrie a algebry, aplikovat tyto vědomosti v různých oblastech 

každodenního života – domácí rozpočet (vyrovnanost příjmů a výdajů, plánování dopředu, 

šetření), nakupování (porovnání cen, míry a váhy, peněžní hodnota), cestování a volný čas 

(vztah vzdálenosti a času, měny a ceny) a učit zaujímat žáky různé postoje – nemít 

„strach“ z čísel, rozvíjet schopnost používat početní operace při řešení běžných problémů 

v každodenním životě, respektovat pravdu, dokázat hledat zdůvodnění určitého tvrzení, 

přijímat nebo odmítat názory druhých na základě pravdivých nebo nepravdivých důkazů 

� ve vyučování se dále zaměříme na rozvoj tvořivého myšlení žáků, účinnou motivaci a 

vzbuzování zájmu o školní práci a přípravu interaktivních materiálů pro výuku 

� důraz v DVPP bude kladen zejména na vzdělávání v oblasti anglického jazyka a zaměříme 

se i na další vzdělávání v oblasti nových informačních a komunikačních technologií a 

interaktivních systémů 

� podle finančních možností bude umožněno další vzdělávání i v dalších oblastech dle 

nabídky KCV Plzeň, NIDV, případně dalších vzdělávacích institucí; získané poznatky 

budeme využívat pro celkové zlepšení výchovně vzdělávací práce 

� i nadále se budeme snažit ve spolupráci se školskou radou zapojit do vedení kroužků i 

rodiče 

� v oblasti materiálně technické vybavenosti školy lze z finančních prostředků krajského 

úřadu zakoupit jen minimum pomůcek (prostředky jsou čerpány na učebnice, další 

vzdělávání učitelů, cestovní náhrady, ochranné prostředky, plavecký výcvik žáků a 

závodní stravování), přesto budeme ve spolupráci se zřizovatelem i nadále zlepšovat 

vybavení školy tak, aby byla dobře zajištěna názornost a efektivita výuky a podmínky pro 

práci žáků i zaměstnanců – pokračovat ve vybavování učeben výškově stavitelnými 

lavicemi, postupně začít s výměnou tabulí 

� pokud by byl hodnotící komisí schválen podaný projekt, byla by jeho realizace zahájena 

začátkem roku 2010; v rámci jeho realizace by se značně zlepšilo materiální zázemí pro 

interaktivní metody výuky 
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� i nadále budeme prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném 

působení, předcházet negativním jevům u žáků 

� systematicky budeme působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky 

 

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 28. 8. 2009. 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 31. 8. 2009. 

V Měčíně dne 31. 8. 2009 ……………………………………… 
 Mgr. Václava Čejková 
 ředitelka školy 


