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Základní škola Hrádek u Sušice 
 

 
 
 
 

1. Charakteristika školy 
1.1.   Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy 

úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice 
právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 
telefonní spojení: 376508517 
faxové spojení: 376508517 
e-mailové spojení:zs.hradek@zs.hradekususice.indos.cz 
IZO ředitelství:600068439 
IČO:61785300 
ředitel školy:Mgr.Ivana Kůrková 

 
1.2. Název a adresa zřizovatele: OÚ Hrádek, Hrádek 78, 342 01 Sušice 
1.3. Poslední zařazení do sítě škol: rozhodnutí Školského úřadu Klatovy č.j. 

III/8 s účinností od 1.3.1999 
1.4.     Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 
Hlavní budova, ředitelství Hrádek 73, 342 01 Sušice 4 55 
Odloučené pracoviště    
                                            

atd. 
 

1.5. Vzdělávací program školy 
Název vzdělávacího programu Č.j. V ročníku 
Základní škola 16847/96-2 1.-5. 
   
Rozšířená výuka předmětů Č.j.  
   
   

 
         atd. 

1.6. Součásti školy  
Kapacita Počet žáků Počet tříd, 

oddělení 
Název součásti 

02/03 03/04 02/03 03/04 02/03 03/04 

Počet přepočtených 
pedagogických 

pracovníků 
MŠ        
ZŠ 70 70 56 55 4 4 4,318/4,318 
ZvŠ        
ZUŠ        
DDM        
Státní jazyk. Škola        
ŠD, ŠK        
ŠD (samostatná)  30 30 30 30 1 1 0,862/0,862 
ŠK (samostatný)        
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Celková 

kapacita jídelny  
Počet 

dětských 
strávníků 

Počet 
dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

     
* uvádějte bez cizích strávníků 
 
Pokud je prováděna doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků a počet 
zaměstnanců, kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni. 
 
 

1.7.  Typ školy 
úplná   (spojené ročníky v jedné třídě: ne  ano – které:     ) 

      neúplná* (spojené ročníky v jedné třídě: ano* – které: 2.+5. ročník) 
 
 
 Spádový obvod školy: Hrádek má 6 spádových obcí, v současné době chodí do naší 
školy žáci z 5. spádových obcí. 

 
 
1.8.  Specializované a speciální třídy 

 Počet 
tříd 

Počet zařazených 
žáků 

Poznámka 

Vyrovnávací třída     
Přípravná třída     
Speciální třída   Dle výkazu V3a-01 

Specializovaná třída   Dle výkazu V3a-01 

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

 
 
1.9. Individuální integrace postižených dětí 

Vady Počet žáků 
Mentálně postižení  
Sluchově postižení  
Zrakově postižení  
S vadami řeči  
Tělesně postižení  
S více vadami  
S vývoj.poruchou učení a chování 7 
Celkem 7 
Specializovaná výuka pro žáky s SPU: 
(oddělená výuka v předmětech) 
 

1.10. Materiálně technické zajištění školy: od 14.6.2002 jsou ve škole v rámci 
projektu INDOŠ 3 žákovské a 1 učitelský počítač + černobílá tiskárna. Ve 
vlastnictví školy je 6 počítačů, barevná tiskárna, kopírka a skener. Dále 
barevný televizor, videopřehrávač a 3 radiomagnetofony s CD. 

 
1.11. Rada školy – není zřízena  
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(datum zřízení rady školy a  počet členů dle zřizovací listiny rady školy podle § 17d zákona č. 
564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
 

2. Údaje o pracovnících školy  
 

2.1.  Přehled o zaměstnancích školy 
Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.) Počet pedagogických pracovníků * 

02/03 03/04 02/03 03/04 
8/6,534 8/6,534 5/5,110 5/5,110 

 
* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 

    
       

2.2.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2003/2004 
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1. Součást 

PO SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné 
+ DPS * 

VŠ jiné bez 
DPS * 

MŠ         
ZŠ      4   
ZvŠ         
ZUŠ         
DDM         
SJŠ         
ŠD, ŠK 1        
* DPS = doplňkové pedagogické studium 
 

2.3. Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2003/2004  
Počet pedagogických pracovníků 

přepočtený stav dle 2.1. 
Průměrná délka 

pedagogické praxe 
Průměrný věk 

5,110 15,2 38,2 
 
 
Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1. ---------------- 
– absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD  
-  v důchodovém věku  
 
 

2.4.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 
Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden  100  ------------------------------- 
- z toho počet neaprob. hodin  5 3 TV + 2 PRV 

- některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné): 
 
 
2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 14 
Celkový počet účastníků 15 
Vzdělávací instituce PC Plzeň, Sušice-Lerchova, Sušice-gym. 
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3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 

3.1. Zápis žáků do 1.třídy 
Počet odkladů ŠD Počet dětí u zápisu 

navržen skutečnost 
Očekávaný počet 

dětí 
Očekávaný počet 

tříd 
10 1 1 9 1 

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

Z toho přijatých na Počet 
celkem gymnázia SŠ s maturitou SOU U Jiné 
 
 

     

 
 

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 0 
- přijatých na víceletá gymnázia 0 
 
 

Počet žáků do 
SpŠ 

do jiné 
ZŠ 

zvláštní způsob 
plnění PŠD * 

dodatečný 
odklad PŠD * 

- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku  
0 

0 0 0 

* PŠD = povinná školní docházka 
 
 
Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2002/03 

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

0 
 

0 0 

 
 
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 
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(s pochvalou) 
55 
 

4 
 

55 
 

0 
 

0 
 

0 
 

- analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání 
- počet žáků plnících PŠD zvláštním způsobem zahrnout zvlášť 
4.2. Chování žáků 

Počet žáků Snížený stupeň z chování 
1.pololetí 2.pololetí 

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

 
 
4.3. Docházka žáků (celkem za školní rok) 

Zameškané hodiny celkem 4 867 (plané neštovice) 
- z toho neomluvené  
 

4.4. Přehled volitelných a nepovinných předmětů: z nepovinných předmětů 
si žáci volili náboženství a pohybové hry. 

 
4.5. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání 

                    (dle Metodického pokynu MŠMT č.j 19 485/01-22) 
 
4.6. Plnění Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty         
 
 

5. Nadstandardní aktivity 
5.1. Zájmová činnost organizovaná školou: na škole pracovaly tyto kroužky: 

počítačový, dramatický, sportovní hry. 
5.2. Mimoškolní aktivity: výuka hry na hudební nástroj. 
5.3. Účast v soutěžích 

Umístění Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných 

žáků 
1.místo 2.místo 3.místo 

mezinárodní      
republiková      
regionální      
okresní PO očima dětí 7           1 

   Vybíjená  10               1 
5.4.          Spolupráce školy na regionální úrovni (spolupráce se sociálními  partnery, 
úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty na úrovni kraje – občanská a zájmová sdružení) 
 
5.5.     Účast školy v mezinárodních programech – mezinárodní spolupráce 
- přehled účasti školy v mezinárodních programech a projektech (Sokrates, 

Leonardo da Vinci a další) 
- další mezinárodní spolupráce (partnerské školy v zahraničí, příhraniční 

spolupráce a jiné) 
 

 
6. Výchovné poradenství 

6.5. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství 
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6.6. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 
Minimální preventivní program je na škole realizován v oblasti prevence 
návykových látek, drog a alkoholu.Letos se uskutečnil seminář na toto 
téma se žáky 4. a 5. ročníku. Poslední sezení bylo zaměřeno na prázdniny.   

6.7. Spolupráce s PPP, SPC 
Spolupráce s PPP je velice dobrá. Všichni žáci vyšetřeni v předchozích 
letech se dostavují postupně na následná vyšetření. 

6.8. Spolupráce s rodiči, policií, OÚ 
Spolupráce s rodiči je velmi dobrá, pomáhají nám při realizaci školních akcí 
a také jako doprovod při akcích organizovaných školou. Spolupráce 
s Dopravní policií nám umožňuje využít jejich fundovanosti při Cyklistickém 
závodě, konaném v závěru roku, jehož začátku předchází beseda 
s příslušníky a poté technická přejímka kol před závodem. OÚ nám 
vychází maximálně vstříc po všech stránkách.  

 
 
 
7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

V letošním školním roce neproběhla inspekce ČŠI.  
 
 
8. Výkon státní správy 

8.5. Rozhodnutí ředitele školy 
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 
Odklad povinné školní docházky 1 0 
Dodatečný odklad povinné školní docházky   
Zařazení dětí do MŠ, ŠJ, ŠD   
            atd. 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a 
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 písm. a) až m), zejména 
písm.a),b),c),d),j) 
 
 

8.6. 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 
  

 
 
8.7. Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností 0 
- z toho oprávněných  
- z toho částečně oprávněných  
- z toho neoprávněných  
- z toho postoupených jinému orgánu  
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8.8. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   
                k informacím: nikdo nepožadoval žádnou informaci. 

 
 
 
9. Analýza školního roku 
V novém školním roce nás čeká stěhování ŠD do nově zrekonstruovaných prostor v budově školy, na 
což se velice těšíme. Tyto prostory byly zrekonstruovány na náklady obce a s její podporou. 
V budoucnu uvažujeme i o zřízení Internetové kavárny, veřejně přístupné občanům naší obce. 
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Výroční zpráva o hospodaření školy 
za rok 2003 

 
 

1. Údaje o zaměstnancích 
 

 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2003         
( fyzický stav/ přepočtený stav )     

 Pedagogů Ostatní 
Počet zaměstnanců 5/5,172 3/1,381 
Dosažený průměrný 
měsíční plat 

18 387,-          4 159,50,- 

 
 

2.  Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) 
 
a) Příjmy (kalendářní rok 2003) 

 Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

dotace na přímé výdaje ze státního 
rozpočtu 

1,783 --- 1,783 

dotace na přímé výdaje z rozpočtu 
zřizovatele 

0 --- 0 

dotace na provozní výdaje 264 - 264 
příjmy z pronájmu  majetku zřizovatele 0 0 0 
poplatky od rodičů – školné 0 0 0 
příjmy z doplňkové  činnosti 0 0 0 
ostatní příjmy * 0 0 0 

• z toho výše příspěvku obce poskytnutého na základě udělené výjimky 
MŠMT dle § 6 zákona č. 29/1984 Sb., školský zákon 

 
b) Výdaje (kalendářní rok 2003) 

 Hlavní 
činnost  - 
dotace ze 
státních 

prostředků 

Hlavní 
činnost – 
ostatní 
zdroje 

Doplňková 
činnost 

CELKEM 

Investiční 0 0 0 0 
Neinvestiční 1,771 264 0 2,035 
z toho: --- --- --- --- 
- přímé náklady 1,771   1,771 
    na platy pracovníků 1,253   1,253 
    ostatní osobní náklady 12   12 
    zákonné odvody + FKSP 478   478 
    náklady na DVPP 3   3 
    náklady na učební pomůcky 25   25 
    přímé ONIV(cestovné, úraz.poj, OOPP)  
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    ostatní náklady 137 - - 137 
 - provozní náklady 0 264 - 264 
    energie - 127 - 127 
    opravy a údržba nemovitého majetku - - - - 
    nájemné - - - - 
    odpisy majetku - - - - 
 

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2003) 
 Limit Skutečnost Rozdíl 

Přepočtený počet zaměstnanců 6,540 6,553 0,013 
Mzdové prostředky na platy 1,253 1,253 0 
Mzdové prostředky – OPPP 12 12 0 
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ 1,783 1,771 12 
Částka 12 000 Kč je nevyčerpání neinvestičních výdajů, tato částka byla vrácena do státního 
rozpočtu. 
 
 

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků,  objem vynaložených   
Kč),  v rámci jakého programu (viz Pokyn  ministra školství č.j. 11 336/2001-25, Věstník 
MŠMT č. 8/2001 ) 

Vzdělávání Počet pedagogických 
pracovníků 

Kč  

Vedoucích pracovníků 3 570 
V oblasti cizích jazyků 1 640 
V oblasti SIPVZ 4 8 650 
K prohloubení odbornosti 7 4 670 
Odborná literatura pro učitele   
CELKEM  14 530 
 
 
 
 
Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 
2003 – celkové zhodnocení činnosti organizace v roce 2003, zhodnocení 
dosažených výsledků ( úspěchy, neúspěchy – způsob řešení, nápravy ). 
 
 
 
 
 
Datum:                                        Podpis ředitele školy                        
 
 

 

 

                                                                           Razítko organizace 


