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1 Základní údaje o škole 
1.1 Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí ze sítě škol) 

úplná adresa: Základní škola Štěnovice, okres Plzeň-jih, Čižická 344, 332 09 Štěnovice 
právní forma: příspěvková organizace 
telefonní spojení:  377 916 343 (4) 
e-mailové spojení:  ekonom@skolastenovice.cz  
  reditel@skolastenovice.cz      
  zastupce@skolastenovice.cz      
 
IZO ředitelství:  600070531 
IČO:   70923311 
ředitel školy:  Mgr. Michal Zoubek  
zástupkyně ředitele: Mgr. Lenka Kašparová 
vedoucí školní družiny: Dagmar Sladká 
vedoucí školní jídelny:  Monika Pechová 
 
1.2 Název a adresa zřizovatele: 

Obecní úřad Štěnovice, Čižická 133, Štěnovice 332 09 
 
1.3 Poslední zařazení do sítě škol (č.j. Rozhodnutí ze dne … s účinností od …) 

Čj. 14216/02-21, rozhodnutí MŠMT ze dne 29. 4. 2002 s účinností od 1. 7. 2001. 
 
1.4 Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) 

 
 Adresa Počet tříd Počet žáků 
Hlavní budova, ředitelství 

Čižická 344, 332 09 
Štěnovice 20 450 Místa poskytovaného vzdělávání 

nebo školských služeb 
 

1.5 Obory vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v Rejstříku 
škol a školských zařízení 

Popis oboru Kód oboru 

Základní škola 79-01-C/01 

Název vzdělávacího programu V ročníku 
ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Štěnovice 1.- 9. roč. 
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1.6 Součásti školy  

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení 

Počet přepočtených 
pedagogických 

pracovníků 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 
ZŠ 500 500 425 450 18 20 26,035 
ŠD, ŠK 180 180 178 178 6 6 4,975 

 
Celková kapacita 

jídelny  
Počet dětských 

strávníků 
Počet dospělých 

strávníků * 
Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

500 404+28 MŠ 32+2MŠ 6 6 
* bez cizích strávníků 
 
Doplňková činnost: 
cizích strávníků - 22 
počet vyčleněných zaměstnanců - 6 
 
1.7 Typ školy 

Úplná. 
 

1.8 Spádový obvod školy – docházka  žáků z obcí 

Štěnovice 
Spádové obce: Čižice, Losiná, Nebílovský Borek, Nebílovy, Netunice, Předenice, Štěnovický 
Borek, Útušice. 
Dojížděli k nám také žáci z: Plzně, Přeštic, Dolní Lukavice a Vlčtejna.  
 
1.9 Specializované a speciální třídy 

 Počet 
tříd 

Počet zařazených žáků Poznámka 

Vyrovnávací třída 0 0   
Přípravná třída 0 0   
Speciální třída 0 0 Dle výkazu V3a-01 

Specializovaná třída 0 0 Dle výkazu V3a-01 

S rozšířenou výukou 0 0 Jaký předmět: 
S rozšířenou výukou Tv 0 0 Dle výkazu V26-01 

 
1.10 Individuální integrace postižených dětí 

Vady Počet žáků 
Mentálně postižení 1 
Sluchově postižení 0 
Zrakově postižení 2 
S vadami řeči 2 
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Tělesně postižení 0 
S více vadami 0 
S vývoj.poruchou učení a chování 33 
Autismus 1 
Celkem 39 

Specializovaná výuka pro žáky s SPU:  
(oddělená výuka v předmětech) 
 
 
1.11 Materiálně technické zajištění školy 

Škola se skládá ze čtyř pavilonů – učebnový, stravovací, odborných učeben a tělocvičen, 
administrativy s aulou. Byla postavena v roce 1983 jako 14 třídní. Od roku 1996 probíhala 
rekonstrukce všech pavilonů. Obecní úřad Štěnovice nechal zrekonstruovat všechny střechy a 
v nástavbách pavilonů zřídil odborné učebny a kmenové třídy. V srpnu 1999 dokončil druhou 
tělocvičnu školy a v roce 2000 byla slavnostně otevřena aula. 

Zvolené stavebně-technické řešení nástaveb, použité výplně obvodového pláště i jejich 
nevyhovující tepelně-izolační vlastnosti, stejně tak použitá střešní krytina, absence či 
nedokončené technologie (např. odvětrání střechy, nefunkční vzduchotechnika apod.), to vše 
vcelku komplikuje běžný provoz školy a uživatelský komfort.  Aktuální stav nástaveb vyžaduje 
řadu dodatečných nákladů při opravách, řešení havarijních situací, vytápění, stínění, úklid atd. 
Rozsah problémů střešních nástaveb je natolik široký, že vyžaduje komplexní řešení 
ve spolupráci se zřizovatelem. 

V tomto školním roce sloužilo jako kmenové 20 tříd, další jako odborné učebny fyziky, chemie, 
informatiky, hudební a výtvarné výchovy, přírodopisu, anglického a německého jazyka. Dále 
byly k dispozici: oddělení školní družiny, školní jídelna, 2 tělocvičny, aula, sportovní hřiště, 
školní pozemek. Ve škole jsou také prostory sloužící třídě předškoláků MŠ Štěnovice. 

1.12 Školská rada  

Počet členů: 6 
předseda Školské rady: Ing. Cyril Hromník 
místopředseda ŠR: Jan Polívka 
členové: Mgr. Hana Hubačová ,Mgr. Lenka Kašparová, Mgr. Anna Koukolíková, Lucie Vochová 
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2 Personální zabezpečení činností školy  
2.1 Přehled o zaměstnancích školy 

Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.) Počet pedagogických pracovníků * 
17/18 18/19 17/18 18/19 

46/44,989 52/46,641         33/31,129 38/32,51 
* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 

    
       
2.2 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 

Součást 
PO 

Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1. 
SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + 

DPS * 
VŠ jiné bez 

DPS * 
ZŠ  2 1   23   
ŠD, ŠK 3 1  1   1  
as. ped.  2   1    

* DPS = doplňkové pedagogické studium 
 
 
2.3 Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 

Počet pedagogických pracovníků 
přepočtený stav dle 2.1. 

Průměrná délka 
pedagogické praxe 

Průměrný věk 

31,129 15,4 43,5 
 
 
Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1. 31,129 
- absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD 30,129 
-  v důchodovém věku 1 

 
 
2.4 Personální změny, ke kterým došlo během školního roku 

Nástupy: 
1.12.2018 Mgr. Veronika Růžičková 
1.8.2019 Mgr. Eva Merhautová 
26.8.2019 Mgr. Jana Vacátková 
 
Ukončení: 
30.11.2018 Mgr. Jan Žanda 
30.6.2019 Zuzana Fryčková 
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3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další 
zařazení absolventů škol 

3.1 Zápis žáků do 1. třídy 

Počet dětí u zápisu 
Počet odkladů školní docházky Očekávaný 

počet dětí 
Očekávaný 
počet tříd navržen skutečnost 

73 12 16 69 3 
  
 
3.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní 
docházky 

Počet 
celkem 

Z toho přijatých na 
gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné 

32 4 24 4 0 0 
 
 

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. * ---------------- 
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku  0 
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání 0 

* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2. 
- analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti jejich dalšího 

zapojení do vzdělávání 
 
 

Počet žáků ---------------- 
- přihlášených na víceletá gymnázia                                    
- přijatých na víceletá gymnázia 2+0 (5. + 7.r.) 

 
 

Počet žáků do 
SpŠ 

do jiné 
ZŠ 

zvláštní způsob 
plnění PŠD * 

dodatečný 
odklad PŠD * 

- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku 2 7 0 0 
* PŠD = povinná školní docházka 
 
 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2018/19 

Počet kurzů Počet absolventů Časový rozsah 
(počet hodin/týden) 

0 0 0 
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4 Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
4.1 Prospěch žáků (stav k 31. 8.) 

Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

448 297 149 2 1 0 
- analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání 
- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 

 
4.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování 
Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 
- z toho 2.stupeň 0 1 
- z toho 3.stupeň 0 0 

 
4.3 Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Zameškané hodiny celkem 37109 
- z toho neomluvené 5 

 
                                  
4.4 Výchovné poradenství 

Výchovný poradce pro I. stupeň 
V evidenci výchovného poradce pro 1. stupeň bylo k 21. 6. 2019 celkem  35 dětí s vyšetřením 
PPP nebo lékaře - I. stupeň PO  2 žáci, II. stupeň PO  31 žáků, III. stupeň PO 2  žáci, individuální 
vzdělávací plán 15 žáků, asistence pedagoga 2  žáci. 

Pedagogická intervence hrazená z NFN 11 žáků, pedagogická intervence sdílená 6 žáků. 
Evidenci dětí se SPUCH z 2. st. vedla vých. poradkyně pro 2. st. Mgr. Martina Kadaníková. 
Evidence je pravidelně aktualizována. 
Lekce speciálně pedagogické  intervence  zajišťuje speciální pedagožka Bc. Bára Dvořáková. 
Vzhledem k doporučení PPP bude v příštím školním roce zapotřebí zvýšit počet hodin 
pedagogické intervence. 
Výchovný poradce pravidelně spolupracoval s třídními učiteli i ostatními vyučujícími a 
výchovným poradcem pro 2. stupeň. Vytipovaným dětem s výchovnými a vzdělávacími 
problémy bylo v průběhu roku doporučeno vyšetření v PPP. Škola spolupracuje nejčastěji 
s PPP Plzeň – jih, SPC Plzeň. 
Učitelé pravidelně spolupracují s MŠ Štěnovice a Losiná.  
V rámci tříd probíhaly akce a projekty k prevenci a zamezení sociálně patologických jevů 
v kolektivu. 
Rodiče využívali možnost konzultace s výchovným poradcem v konzultačních hodinách nebo 
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podle dohody. Výchovný poradce se účastnil jednání rodičů s TU při řešení výchovných i 
vzdělávacích problémů žáků. 

 
Výchovný poradce pro II. stupeň 
V evidenci výchovného poradce pro II. stupeň je ke konci školního roku 2018/2019  23 žáků, 
kteří mají vyšetření z PPP. Z tohoto počtu má 1 žák diagnostikovaný 1. stupeň PO, 22 žáků 2. 
stupeň PO. 15 žáků bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. Tři žáci docházeli 
na pedagogickou intervenci. 
Na začátku školního roku byl vypracován plán výchovného poradce na daný rok. V říjnu byly 
zajištěny pro 9. ročník PROFI testy z PPP, které zajišťovala paní Strejčková. PROFI testy 
proběhly v říjnu, výsledky a konzultace následně proběhly v tom samém měsíci. V listopadu se 
konala schůzka VP na Úřadu práce v Plzni. Byly zde předány Atlasy školství pro vycházející 
ročníky, byly předány informace k přijímacím zkouškám. S paní inženýrkou Šímovou byl 
domluven termín IPS pro 8. ročník (akce proběhla v květnu).  
Proběhla schůzka výchovné poradkyně s žáky 9. ročníku, kde jim byly předány informace 
ohledně přijímacího řízení, následně veškeré informace byly sděleny rodičům na třídním 
aktivu. Do 9. ročníku zavítali zástupci středních škol, kteří žákům řekli veškeré informace o 
škole a o oborech, na které by se mohli hlásit. V únoru byly žákům 5., 7. a 9. ročníku předány 
přihlášky na SŠ, následně jim byly rozdány zápisové lístky. 
V průběhu roku proběhlo několik schůzek s rodiči žáků, kteří měli výchovné či prospěchové 
problémy. O každém sezení byl pečlivě proveden zápis. Na konci školního roku bylo provedeno 
shrnutí náplně práce výchovného poradce. 
 
4.5 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 

Mezi činnosti ŠMP v tomto školním roce patřily tyto úkoly:  
 aktualizace Minimálního preventivního programu Základní školy Štěnovice, 
 podíl na organizaci akcí podporujících prevenci sociálně patologických jevů,  
 konzultace sociálně patologických jevů s třídními učiteli (šikana, klima třídy). 

Akce spjaté s tématy primární prevence: 
19. 11. 2018 přednáška na téma „Drogy, závislosti“ (2. stupeň) 
14. 12. 2018 Bílý kruh bezpečí – domácí násilí (8.+9.ročník) 
29. 4., 6. 5. 2019 preventivní přednáška NIŽ „Neplánované těhotenství“ (9. ročník) 

4.6 Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání 

Výchova k volbě povolání je pravidelně začleňována do hodin Ov, Rv, Pč v tématech 
sebepoznání, rozhodování, plánování, adaptace na životní změny atd. Žáci jsou pravidelně 
seznamováni s provozem některých podniků při exkurzích – např.  Streicher Štěnovice , 
Sklárna Švihov, Vodárna Plzeň. Dále se uskutečnily besedy se zástupci středních škol, besedy 
s rodiči i žáky o možnostech uplatnění a práci s brožurou „Čím budu“. V 9. ročníku Mgr. 
Střelcová provedla a vyhodnotila s dětmi i rodiči profesní testy. Žáci 8. ročníku navštívili IPS ÚP 
PJ, kde jim byly poskytnuty informace o dalším uplatnění a jednotlivých oborech. 
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4.7 Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty         

Environmentální výchova prolíná celý život školy. Je začleněna do tematických celků dle ŠVP. 
I v tomto školním roce jsme se zaměřili na možnost přispění každého jedince ke zlepšení 
životního prostředí zapojením žáků do péče o školu a školní pozemek. 
Realizovali jsme celoškolní projekt ke Dni Země. Jedním z témat bylo třídění odpadu. Podařilo 
se nám bezplatně získat nádoby na tříděný odpad (od Regionální rozvojové agentury PK) do 
všech tříd a nastavit systém třídění odpadu ve škole mimo jiné i zakotvením povinnosti třídění 
odpadů do školních dokumentů. 
Zapojili jsme se do projektu Les ve škole a postupně se učíme přenášet část výuky 
do venkovního prostředí. Třídy se účastní řady exkurzí (ZOO Plzeň, záchranné stanice). 
Spolupracujeme se spolky, soukromníky, organizacemi z obce a blízkého okolí (ČS chovatelů, 
chovatelské farmy, včelařství atd.) 
Připravujeme projekt na postupnou přeměnu části pozemků školy na funkční zahradu. 
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5 Nadstandardní aktivity 
5.1 Zájmová činnost organizovaná školou 

V roce 2018/19  organizovala škola kroužky anglického jazyka, Debrujárů, keramiky a 
sportovních her. 
 
5.2 Mimoškolní aktivity 

Spolupracujeme s řadou již tradičních partnerů pro nabídku volnočasových aktivit pro naše 
žáky jako jsou: Kroužky.cz (sportovní a míčové hry, badminton, roztleskávačky, vědecké 
pokusy, anglická konverzace), Rytmik (gymnastika, výtvarné dílny, florbal, street dance), 
taneční kroužky atd.  
Podpořili jsme spolupráci se ZUŠ J. S. Bacha Dobřany zvýhodněným pronájmem prostor 
pro realizaci aktivit výtvarného a hudebního oboru. 
 
5.3 Účast v soutěžích    

Žáci se účastnili oborových olympiád v matematice, anglickém jazyce, zeměpisu, biologii. 
Dále se zapojili do logické olympiády. Výborných výsledků žáci dosáhli ve sportovních 
soutěžích na úrovni okresních kol. 

Výběr akcí ve škole: 
16. 11. 2018 exkurze Svíčkárna (2.ročníky) 
3., 4. 12. 2018 anglické divadlo 
20. 12. 2018 vánoční zpívání na schodech (celá škola) 
9. 1. 2019 country tance (1.-5.ročník) 
31. 1. 2019 maškarní rej – 1. stupeň  
18. 2. 2018 beseda A. Franková (9.ročník) 
19. 2. 2019 Ornita – ptáci na obzoru (1.stupeň + vybrané třídy z 2.stupně) 
22. 2. 2019 mobilní planetárium (4. ročníky) 
11. – 15. 3. 2019 lyžařský výcvik (7.ročník) 
15. 3. 2019 listování (celá škola) 
17. 4 . 2019 projektový den – „Den Země“ (celá škola) 
25. 4. 2019 vybíjená dívky, Mc Donald´s Cup hoši, mini fotbal  9.třída 
30. 4. 2019 návštěva z Tiefenbachu (1.-4.ročník) 
14. 5. 2019 „Bouráme bariéry“ – přednáška s neslyšící (8.+9.ročník) 
14. 5. 2019 Pohár rozhlasu v Přešticích (2.stupeň) 
17. 5. 2019 krajské kolo Mc Donald´s Cup (hoši 2.,3.,4.třída) 
20. 5. 2019 ping-pong pro ŠD (7.ročník) 
22. 5. 2019 Lesní hry – Furth in Wald (2.ročník) 
23. 5. 2019 Pohádky pro 1. ŠD (7.ročník) 
31. 5. 2019 MDD (1.stupeň + 9.ročník) 
 
Průběžně během roku – divadlo Alfa 
Konec školního roku – třídní výlety 
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6 Spolupráce a zapojení do projektů 
6.1 Spolupráce školy na regionální úrovni 

(spolupráce se sociálními  partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty na úrovni kraje – občanská a 
zájmová sdružení) 
 
MŠ Štěnovice 
ZUŠ Dobřany 
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň 
VOŠ a SPŠE Plzeň 
Firma STREICHER Štěnovice 
 

6.2 Účast školy v mezinárodních programech – mezinárodní spolupráce 

Ve školním roce pokračovala tradiční spolupráce se školou z Tiefenbachu (SRN) 
 

 Setkání vedení škol, dohoda o další spolupráci 
 Návštěva dětí z Tiefenbachu v naší škole – společné učení, hry (1.-4. tř.) 
 Lesní hry v německém Furth im Waldu (2. tř.) 

6.3 Spolupráce s rodiči, policií, PPP a SPC 

Spolupráce s rodiči byla pravidelná – na třídních aktivech i průběžně pomocí elektronické i 
papírové ŽK byli rodiče seznamováni s prospěchem a chováním dětí. Škola pořádala akce pro 
děti i veřejnost – např. Jabkobraní, Zpívání na schodech. 
V rámci prevence i následných opatření byly pořádány schůzky a výchovná jednání 
za přítomnosti zástupců školy, rodičů a dětí. 
Spolupráce s Policií ČR – oddělení Přeštice – prevence kriminality dětí. 
Spolupráce s PP probíhala zejména na prvním stupni při odstraňování vývojových poruch, 
v případě potřeby pokračovala i na 2. stupni. Škola i v letošním roce spolupracovala s SVP, 
Karlovarská 67, Plzeň. 
 
6.4 Zapojení do projektů 

Rodiče vítáni 
Les ve škole 
Ovoce a mléko do škol 
Zdravá školní jídelna 
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7 Údaje o výsledcích inspekce provedené 
ČŠI 
V tomto školním roce proběhla ve škole kontrola ČŠI. Kompletní zpráva je zveřejněna 
na webových stránkách školy. Na základě doporučení ČŠI škola přijala následující opatření: 

 sjednocení hodnotících kritérií pro posuzování kvality vzdělávání při hospitační 
činnosti vedení školy – hospitační záznam 

 ustanovení uvádějících učitelů (garantů) jako metodická pomoc pro začínající a 
nekvalifikované učitele 

 vytváření podmínek pro doplnění kvalifikace pedagogů 
 reorganizace předmětových komisí a metodických sdružení (PK a MS) do funkčnějších 

celků vč. nově nastavených pravidel a pověření pro vedoucí sekcí 
 zapojení vedoucích PK a MS do kontrolní a hospitační činnosti 
 podpora (vytváření podmínek) pro vzájemné hospitace a ukázkové hodiny 
 vzájemné předávání zkušeností mezi pedagogy, práce se sborovnou 
 podpora DVPP dle potřeb konkrétních pedagogů včetně školní družiny 
 začátek realizace projektu „Zvyšování kompetencí vzděláváním a projekty“ v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II 
– MRR v prioritní ose 3), a to zejména v oblasti DVPP zaměřeném na metody a formy 
práce a rozvoj gramotností (čtenářská, matematická, informační) 

 využití některého z komerčních srovnávacích nástrojů pro posouzení výsledků 
vzdělávání žáků školy. 

 

8 Zapojení školy do dalšího vzdělávání 
v rámci celoživotního učení  
8.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 34 
Celkový počet účastníků 12 
Vzdělávací instituce NIDV Plzeň, 

KCVJŠ Plzeň,   
ZČU Plzeň,  
AKK economy s.r.o., 
Tvořivá škola, z.s. 
Společně k bezpečí, z.s. 
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9 Výkon státní správy 
9.1 Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 
Odklad povinné školní docházky 16 0 
Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 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 – Věstník 11/02) z výuky: 
Předmět Počet žáků 
Tělesná výchova 2  uvolnění (plavání) 

 
 

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 

Uveďte výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací 
a) počet podaných žádostí o informace: 0  
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, 
d) výsledky řízení  o sankcích za  nedodržování tohoto zákona  bez 
   uvádění osobních údajů, 
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. 
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10 Analýza školního roku  
Ve školním roce 2018/2019 došlo k zásadní změně školních dokumentů: 

 revize školního vzdělávacího programu 
 školní řád 
 řád školní družiny 
 ŠVP školní družiny 
 řád školní jídelny. 

Vzdělávání ve všech ročnících probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání ZŠ Štěnovice. Změny ŠVP se projeví od školního roku 2019/2020 (např. anglický 
jazyk od prvních tříd, změna využití disponibilních hodin). 

Školní družina má 6 oddělení, s kapacitou 180 žáků prvního stupně. Činnost školních  družin 
probíhá podle ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Štěnovice. 

Pro zjednodušení administrativy, lepší komunikaci se zákonnými zástupci a přístupu 
k aktuálním informacím o hodnocení jsme přikročili k zavedení elektronické třídní knihy a 
žákovské knihy (hodnocení). Z tohoto důvodu pedagogové školy pracovali na kritériích 
hodnocení zohledňujících různé váhy hodnocení. 

Zejména otevřená komunikace s partnery školy byla hlavními důvody plnění kritérií projektu 
“Rodiče vítáni“, ke kterému jsme se přihlásili a postupně jim vyhověli. 

Nově jsme museli nastavit komunikační a informační kanály, a to hlavně novou doménou školy 
skolastenovice.cz a novými webovými stránkami. Dále jsme informovali širokou veřejnost 
prostřednictvím Štěnovických listů. 

Škola je zapojena do spolupráce na podporu technického vzdělávání se Střední průmyslovou 
školou strojní v Plzni. Úspěšně v této oblasti funguje i technický kroužek pro žáky 2.stupně 
školy na půdě SPŠS. 

Úzce spolupracujeme se strojírenskou firmou Streicher. Pod vedením mistra odborného 
výcviku učňů pana Marka se pravidelně koná kroužek pracovní výchovy pro žáky 2. stupně 
školy. 

Škola je zapojena do mezinárodní spolupráce s německou školou, viz. mezinárodní spolupráce. 

V budově se nachází odloučené pracoviště Mateřské školy Štěnovice s jednou třídou dětí 
předškolního věku.  

Škola umožňuje činnost pobočky Základní umělecké školy J. S. Bacha Dobřany (obor hudební 
a výtvarný). 

V průběhu roku došlo k řadě změn a investic do prostředí školy. Pro zvýšení bezpečnosti a 
dostupnosti jsme instalovali do školní družiny a kanceláří administrativy videotelefony. 
Realizovali jsme rekonstrukci toaletních kójí v učebnovém pavilonu. Postupně jsme obnovili 



Výroční zpráva Základní školy Štěnovice, okres Plzeň-jih, Čižická 344, 332 09 Štěnovice 
za školní rok 2018/2019 
 

 16

výmalbu všech chodeb uč. pavilonu. V průběhu prázdnin jsme realizovali kompletní 
rekonstrukci pavilonu šaten vč. částečné pokládky podlah, výměnu osvětlení a nahrazení 
stávajících klecových kójí šatními skříňkami.  

Ve spolupráci se zřizovatelem potom byla od června byla realizována 2. etapa rekonstrukce 
školní jídelny kompletní přestavbou kuchyně a samotné jídelny. S projektem spojená 
multifunkční učebna dostala nové vybavení v podobě interaktivního projektoru, tabule a 
nábytku. Celkově bylo investováno přes 17 mil. korun. 

Další společnou investiční akcí bylo zastínění nástavby uč. pavilonu z jižní strany pomocí 
kombinace venkovních rolet a žaluzií. Toto opatření výrazně zlepšilo mikroklimatické 
podmínky v příslušných prostorách a umožnilo umístění kmenových tříd. 
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11 Hlavní úkoly na školní rok 2019/2020 
 Aktivní spolupráce se zřizovatelem školy 
 Aktivní partnerství školy (ZUŠ Dobřany, Tiefenbach, MŠ Štěnovice, fa. Streicher, SPŠS 

Plzeň, místní sportovní kluby a zájmové organizace, rodiče a veřejnost) 
 Pokračování v osvědčených projektech a tradičních akcích 
 Zahájení realizace projektu Zvyšování kompetencí vzděláváním a projekty v rámci 

OPVVV – Šablony II (další vzdělávání pedagogů, třídní projekty, investice do obnovy 
HW, propojení s místní komunitou) 

 Zahájení realizace projektu Zahrada - postupná přeměna školní zahrady v místo 
inspirující, přispívající ke zdravému a všestrannému rozvoji 

 Navýšení kapacity školy, koncepční řešení navýšení počtu kmenových tříd a s tím 
nutné stavební úpravy a investice do majetku a vybavení 

 Pokračování v postupné obnově a zlepšování prostředí školy 
 Opatření viz. bod 7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ve Štěnovicích dne 10. 10. 2019. Mgr. Michal Zoubek 
 ředitel školy 
 
 
 
 
Výroční zpráva schválena školskou radou dne 17. 10. 2019. 
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Příloha A 
Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2018 

 
1. Údaje o zaměstnancích 

 

 
Průměrný počet zaměstnanců v kalendářním 

roce 2018 
(fyzický stav/přepočtený stav) 

 Pedagogů Ostatní 
Počet zaměstnanců 36/31,59 14/13,65 
Dosažený průměrný 

měsíční plat 34115,- Kč 18787,- Kč 

 
2. Zpráva o hospodaření 

a) Příjmy 
 

 hlavní činnost doplňková činnost CELKEM 
dotace na přímé 

výdaje  
ze st.rozpočtu 

21 737 106,00  21 737 106,00 

dotace na Mikrogranty 10 000,00  10 000,00 

dotace na provozní  
výdaje 4 170 412,00  4 170 412,00 

příjmy z pronájmu  
majetku 

zřizovatele 
30 000,00 360 495,00 390 495,00 

ostatní příjmy z 
doplňkové  

činnosti 
- 365 525,85 365 525,85 

ostatní příjmy 
(ŠD,stravné) 2 669 180,86  2 669 180,86 
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b) Výdaje 
 

 
hl.činnost-dotace 

ze státního 
rozpočtu 

přímé výdaje 

hlavní činost -  
provozní dotace od 

zřizovatele 
doplňková činnost CELKEM 

Investiční     

Neinvestiční 21 737 106,00 4 170 412,00 592 952,85 26 500 470,85 
z toho:    - 

- přímé náklady    - 
na platy pracovníků 15 481 970,00 156 182,00 89 243,00 15 727 395,00 
na platy pracovníků 
záv.strav. (z ONIV) 

   - 

ost. osobní náklady 180 000,00 55 480,00 136 680,00 372 160,00 
zákonné 

odvody+FKSP 5 579 231,00 150 258,00 37 761,00 5 767 250,00 

náklady na DVPP 33 367,00   33 367,00 
náklady na učební 

pomůcky, učebnice 247 800,71 30 338,00  278 138,71 

přímé ONIV 
(cestovné, 

úraz.poj.,OOPP) 
74 253,29 37 323,50 443,00 112 019,79 

ostatní náklady 140 484,00 1 931 818,76 132 291,85 2 204 594,61 
-provozní náklady    - 

energie  1 521 159,28 189 940,00 1 711 099,28 
opravy a údržba 

nemovitého majetku 
 98 859,11 4 731,00 103 590,11 

nájemné    - 
odpisy majetku  225 070,00 1 863,00 226 933,00 

 
c) Plnění závazných ukazatelů 

 
 Limit Skutečnost Rozdíl 

přepočtený počet 
zaměstnanců 44,72 45,08 0,36 

mzdové 
prostředky 

na platy 
15 481 970,00 15 481 970,00 0 

mzdové 
prostředky 

na platy OPPP 
180 000,00 180 000,00 0 

ostatní 
neinvestiční 

výdaje "přímé" 
6 075 136,00 6 075 136,00 0 
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d) Zpráva o vynaložení prostředků na DVPP 
 

Vzdělávání 
Počet 

pedagogických 
pracovníků 

Kč 

vedoucích pracovníků 2 4 437,00 
v oblasti cizích jazyků 1 980,00 

v oblasti SIPVZ   
k prohloubení odbornosti 15 27 950,00 

odborná literatura pro 
učitele 

  

CELKEM 18 33 367,00 
 


