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ZZZZ ákladní údaje o školeákladní údaje o školeákladní údaje o školeákladní údaje o škole     

 název školy...................................Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy  
 sídlo..............................................Hrádek 73, 342 01 Sušice 
 právní forma.................................příspěvková organizace 
 telefonní spojení...........................376 508 517 
 faxové spojení ..............................376 508 517 
 e-mailová adresa ..........................skola@hradekususice.cz 
 IZO ředitelství ..............................600 068 439 
 IČO...............................................617 85 300 
 ředitelka školy ..............................Mgr. Ivana Kůrková 
 internetová stránka .......................www.hradekususice.cz 

D alší údaje o školeD alší údaje o školeD alší údaje o školeD alší údaje o škole     

 název zřizovatele..........................Obec Hrádek 
 adresa zřizovatele.........................Hrádek 78, 342 01 Sušice 
 poslední zápis do školského rejstříku 
 79-01-C/001 Základní škola, studium denní, délka studia 9.r. 0 měs. 

 Č.j. 14 097/2006-21 s účinností od 15.6.2006  

ŠŠŠŠkolkolkolkolská ská ská ská     rrrradaadaadaada     

 Školská  rada byla zřízena na základě usnesení Rady Obce Hrádek č. 4 ze dne 
13. června 2006 s účinností od 1. července 2006. 
 Školská rada má 3 členy, jednu třetinu členů jmenoval zřizovatel, jednu třetinu zvolili  
rodiče a jednu třetinu si zvolili pedagogičtí pracovníci školy ze svých řad.  

Škola sdružujeŠkola sdružujeŠkola sdružujeŠkola sdružuje     

 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy   
IZO: 102 152 900 

 Školní družina při ZŠ Hrádek u Sušice, okres Klatovy    
IZO: 115 300 422 

V zdV zdV zdV zdělávací program  školylávací program  školylávací program  školylávací program  školy     

Z ákladní škola,  

schválilo MŠMT ČR dne 30. 4. 1996 pod č.j. 16847/96-2  
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V zdV zdV zdV zdělávací koncepce školylávací koncepce školylávací koncepce školylávací koncepce školy     

Základní škola 1. až  5. ročník pracuje podle vzdělávacího programu „Základní škola“ . 

Priority výchovy a P riority výchovy a P riority výchovy a P riority výchovy a vzdvzdvzdvzdělávánílávánílávánílávání    

podle plánu hlavních úkolů na školní rok 2005/2006: 

• plnění osnov v jednotlivých předmětech na základě zpracovaných  tématických plánů dle 
vzdělávacího programu školy  

• prosazování nových forem práce v jednotlivých předmětech s využitím poznatků 
z dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

• sjednocení práce v jednotlivých předmětech – mezipředmětové vztahy  
• výchova proti negativním jevům, výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, včetně 

ekologické výchovy  
• péče o žáky ve volném čase s využitím systému nepovinných předmětů a kroužků 

organizovaných školou  
• rozvíjení citu pro hudbu hrou na hudební nástroj 
• péče o integrované žáky a žáky s diagnostikovanými poruchami učení. Jsou  vytvářeny 

podmínky pro individuální práci s těmito žáky v hodinách – malý počet žáků ve třídách, 
velká nabídka výukových programů a doplňkových učebnic 

V ýchovnV ýchovnV ýchovnV ýchovně vzd vzd vzd vzdělávací lávací lávací lávací činnost nad rám ec uinnost nad rám ec uinnost nad rám ec uinnost nad rám ec učebních povinnostíebních povinnostíebních povinnostíebních povinností    

B yly preferovány zejm éna následující činnosti a  akce: 

• činnost školního pěveckého sboru „Skřivánek“ 
• podpora literární tvorby - vydávání školního časopisu 
• udržování styku s MŠ a málotřídními školami v okolí 
zveřejňování práce dětí - způsoby prezentace školy:  - předvedení vánoční besídky 
 - koncert sboru pro veřejnost 
 - hudební akademie pro veřejnost 
 - vydávání žákovského časopisu  
 - účast ve sportovních  soutěžích  
• realizace projektu „Zdravé zuby“  
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R ealizace státní inform aR ealizace státní inform aR ealizace státní inform aR ealizace státní inform ační politikyní politikyní politikyní politiky     

Na škole pracuje koordinátor ICT a správce školní počítačové sítě. Učebna výpočetní 
techniky je využívána v rámci pravidelného vyučování a počítačového kroužku. Tuto učebnu 
denně využívají žáci navštěvující školní družinu. 
Ve školním roce 2005/2006 absolvovali 2 pedagogičtí zaměstnanci základní školení PI – 
volitelný modul Počítačová grafika a P II – volitelný modul Publikování na internetu. 
Celkem absolvovalo projekt SIPVZ 5 zaměstnanců školy. Ve školním roce byla využita 
dotace ve výši 11 000 Kč. 

Typ školyTyp školyTyp školyTyp školy     

základní škola s 1 . stupněm  

UUUUčební plány vzdební plány vzdební plány vzdební plány vzdělálálálávacího program u Z Á K L A D N Í ŠK O L Avacího program u Z Á K L A D N Í ŠK O L Avacího program u Z Á K L A D N Í ŠK O L Avacího program u Z Á K L A D N Í ŠK O L A     

Z ákladní škola  

 Č.j. 16847/96-2 ............................1. – 5. ročník  
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PPPPřehled poehled poehled poehled počtu  pedagogických a ostatních pracovníktu  pedagogických a ostatních pracovníktu  pedagogických a ostatních pracovníktu  pedagogických a ostatních pracovníků školy školy školy školy     

Kapacita Počet tříd, 
oddělení 

Počet ped. 
pracovníků 

Počet ostatních 
pracovníků 

Název 
součásti 

04/05 05/06 04/05 05/06 04/05 05/06 04/05 05/06 

ZŠ 70 70 4 4 4,318 4,362 

ŠD 30 30 1 1 0,862 0,862 
1,424 1,424 

Ú daje o výsledcích vzdÚ daje o výsledcích vzdÚ daje o výsledcích vzdÚ daje o výsledcích vzdělávání žáklávání žáklávání žáklávání žáků    

Z ápis žáků do 1. třídy 

Počet odkladů ŠD Počet dětí u zápisu 

žádosti skutečnost 

počet dětí 1.třídy počet 1. tříd 

15 1 1 14 1 

A bsolventi školy  

 počet žáků vycházejících z 5. třídy........................... 12 
 přijatých na gymnázium ............................................. 2 

Prospěch žáků 

 Počet žáků celkem: ................................................... 44 
 Prospělo s vyznamenáním: ....................................... 34 
 Prospělo: ................................................................... 10 
 Neprospělo:................................................................. 0 
 Počet žáků, kteří jsou hodnoceni slovně:.................... 0 
 Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 školského zákona: 

.................................................................................... 0 
 Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle § 41 

školského zákona:....................................................... 0 

Chování žáků  

 

Počet žáků 
Snížený stupeň z chování 

1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 0 0 

- z toho 3.stupeň 0 0 

D ocházka žáků (stav k 31.8.2006) 
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Zameškané hodiny celkem 2 866 

- z toho neomluvené 0 



 8 

M ateriálnM ateriálnM ateriálnM ateriálně technické zajišt technické zajišt technické zajišt technické zajištění školyní školyní školyní školy ,,,,    vvvvybavenost školyybavenost školyybavenost školyybavenost školy     

Škola je provozně zajištěna dotací zřizovatele, která umožňuje provoz školy bez výrazných 
obtíží. Investiční akce jsou předem se zřizovatelem projednávány a v rámci možností 
rozpočtu obce realizovány.  

PomPomPomPomůůůůckyckyckycky         

většinou průměrná vybavenost, učební pomůcky se obnovují postupně. 
 V ýpoV ýpoV ýpoV ýpoččččetní etní etní etní a  ostatní a  ostatní a  ostatní a  ostatní technikatechnikatechnikatechnika  - od června 2002 byla škola zapojena do 

projektu INDOŠ v jehož rámci byla nainstalována PC učebna se 4 žákovskými a 1 
učitelským počítačem. Po jeho ukončení v roce 2005 byla otevřena počítačová 
učebna s 8 žákovskými a 1 učitelským počítačem. I v ostatních učebnách mají žáci 
počítače, na nichž jsou nainstalovány výukové programy pro žáky 1. st. ZŠ. Škola 
dále vlastní server, skener, 2 tiskárny, kopírku, dataprojektor a digitální fotoaparát. 

 D idaktickéD idaktickéD idaktickéD idaktické     pompompompomůůůůckyckyckycky  – na průměrné úrovni, postupně se modernizuje dle 
finančních možností. 

 V ybavení nábytkemV ybavení nábytkemV ybavení nábytkemV ybavení nábytkem  – škola je vybavena starším nábytkem, který je podle 
možností renovován a opravován. Nově jsou zrekonstruovány šatny žáků. 

 V ybavení tV ybavení tV ybavení tV ybavení třřřřídídídíd  – třídy jsou vybaveny běžným způsobem, v každé třídě je 
koberec určený k relaxaci. 

V elké opravy na základní škole ve školním  roce 2005/2006:V elké opravy na základní škole ve školním  roce 2005/2006:V elké opravy na základní škole ve školním  roce 2005/2006:V elké opravy na základní škole ve školním  roce 2005/2006:        

V tomto školním roce se žádná velká oprava nekonala.  

B O Z P, POB O Z P, POB O Z P, POB O Z P, PO     

Poučení žáků bylo provedeno na začátku roku a dále bylo prováděno průběžně (záznamy o 
poučení jsou zapsány v  třídních knihách). 
Proškolení zaměstnanců bylo provedeno v přípravném týdnu na konci srpna, o školeních 
jsou vedeny záznamy, které jsou uloženy ve složce BOZP v ředitelně školy. 
Prověrky BOZP provedla komise BOZP pod vedením ředitelky školy a dalšího pracovníka 
školy. Zjištěné nedostatky jsou podle závažnosti postupně odstraňovány. Byly odstraněny 
závady označené pracovníky KHS Klatovy. 
Revize elektrospotřebičů a tělovýchovného nářadí byly  splněny v termínech, výsledky jsou 
uložené v ředitelně školy. 
Ve školním roce 05/06 došlo ke 3 školním úrazům, žádný úraz nebyl registrovaný. Při 
prevenci proti úrazům budou všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy dbát 
na větší bezpečnost žáků při všech činnostech. Před každou rizikovou činností provedou 
poučení o BOZP a provedou zápis do třídní knihy.  
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Prevence negativních jevPrevence negativních jevPrevence negativních jevPrevence negativních jevů    

Preventista: m etodik prevence 

Byl zpracován „Minimální preventivní program“. Při jeho realizaci byla organizována 
beseda se žáky na téma "Protidrogová prevence", která byla následně doplněna skupinovým 
testem na stránkách www. odrogach.cz a také chatem s odborníkem na těchto stránkách. 
V rámci prevence sociálně patologických jevů je odebírán časopis Prevence. Žáci jsou 
zapojeni do práce mladých hasičů při SDH Hrádek a také při TJ Svatobor Hrádek do oddílu 
minižáků. Schránka důvěry v elektronické podobě zatím nebyla využita. 

StížnostiStížnostiStížnostiStížnosti    

Ve školním roce 2005/2006 nebyly podány žádné stížnosti, probíhaly běžné pohovory 
s rodiči o výchovných či vzdělávacích problémech žáků.  

V zdV zdV zdV zdělávání pedagogických pracovlávání pedagogických pracovlávání pedagogických pracovlávání pedagogických pracovníkníkníkníků    

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2005/2006 řídilo pokynem ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově vázaných finančních prostředků 
přidělených státním, krajským a obecním školám na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků normativně v rozpisu rozpočtu nebo v rámci rozvojového programu – viz. 
MŠMT 11 336/2001-25 
DVPP probíhá podle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Účast na akcích DVPP organizovaných Národním institutem pro další vzdělávání Plzeň, 
Krajským centrem vzdělávání Plzeň, DDM Klatovy a Národním parkem Šumava je vysoká, 
zájem o DVPP je značný, zkušenosti a nové poznatky přenášejí účastníci  ostatním 
vyučujícím jednotlivých předmětů na společných schůzkách. 
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Ú daje o aktivitách a prezÚ daje o aktivitách a prezÚ daje o aktivitách a prezÚ daje o aktivitách a prezentaci školy na veentaci školy na veentaci školy na veentaci školy na veřejnostiejnostiejnostiejnosti    

 

aktivity počet počet účastníků 
akce pro veřejnost 4 450 

akce pro žáky 7 300 

Z ájm ová činnost organizovaná školou 

Nepovinný předmět: pohybové hry 
Zájmové kroužky: sborový zpěv „Skřivánek“, kroužek Šikulka, Počítačový kroužek. 
Na škole externě působí výuka hry na hudební nástroj pod vedením p. Karla Maláta. 

M im oškolní aktivity 

Žáci absolvovali plavecký výcvik, tématicky zaměřené výlety - Podolí, Javorník, Kašperské 
Hory, zájezd - Legoland, návštěva divadla v Těchonicích, přírodovědné a enviromentální 
výukové programy s IC NP Šumava. 
Kulturní programy a vystoupení pro veřejnost - pro MŠ, důchodce, na výroční schůzi ČČK 
Hrádek, na festivalu „Je kraj, kde voní tráva“ v Sušici, na setkání malotřídních škol v Sušici.   

Ú čast v soutěžích 

Žáci se zúčastňují především sportovních soutěží a to většinou na místní či okresní úrovni. 
V letošním roce jsme se zúčastnili těchto soutěží s umístěním:  
Turnaj ve vybíjené:  okrskové kolo – 1. místo 
 okresní kolo – 5. místo 
Atletický trojboj v Klatovech – výsledky nejsou známy. 

Spolupráce s dalším i subjekty 

 Obec Hrádek, MěÚ Sušice - odbor sociálních věcí, Policie ČR, Obecní knihovna, 
Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy a Sušice  
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Ú daje o výsledcích inspekce provedené Ú daje o výsledcích inspekce provedené Ú daje o výsledcích inspekce provedené Ú daje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcíeskou školní inspekcíeskou školní inspekcíeskou školní inspekcí    

Poslední inspekce byla provedena  9. – 15. 5. 2006, inspekční zprávu ČŠI zaslala zřizovateli 
a školské radě. Inspekční zpráva je veřejná a je k nahlédnutí v ředitelně školy a též na 
webových stránkách ČŠI. 

A nalýza školního rokuA nalýza školního rokuA nalýza školního rokuA nalýza školního roku     

Ve školním roce 2005/2006 byly splněny všechny cíle pro tento školní rok. 
Výchova a vzdělávání žáků byly v rámci vzdělávacích programů, platných předpisů, norem a 
osnov zodpovědně a kvalitně zajištěny. 
Na základě hospitační činnosti a závěrů ČŠI konstatuji, že učební osnovy jsou dodržovány a 
tématické plány jsou plněny, v případě potřeby jsou časově upravovány ve prospěch potřeb 
žáků a vlastní výuky. Plánem školy je vyžadován od všech pedagogických, ale i 
nepedagogických pracovníků  promyšlený a trpělivý přístup k dětem i rodičům. 
Předpokladem je náročná a efektivně zpracovaná příprava na vyučování a také zodpovědné 
řešení kázeňských problémů. Vzhledem k dobré práci učitelů v jejich pedagogické činnosti 
je vztah převážné většiny dětí i jejich rodičů ke škole pozitivní. 
Výsledky kvalitní práce se žáky se zúročí např. přijetím dvou žáků na osmileté gymnázium. 
Hospodaření školy v roce 2005 bylo ukončeno s kladným hospodářským výsledkem a 
uzávěrka  byla bez připomínek finančního výboru Obce Hrádek přijata. 
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Z ávZ ávZ ávZ ávěrrrr     

Ve školním roce 2005/2006 se zaměstnanci školy zaměřili na přípravu ŠVP. Zúčastnili jsme 
se několika seminářů zaměřených na tvorbu ŠVP na málotřídní škole. Hlavním cílem pro 
nastávající období je udržení a další rozvíjení solidního standardu výchovně – vzdělávacího 
procesu a příprava prvních tezí školního vzdělávacího programu.  
Velkou podporou ze strany obce bylo udržení čtyř tříd i po poklesu žáků a s tím spojená 
finanční dotace na mzdy zaměstnanců. Všichni zaměstnanci se snaží odvést kvalitní práci 
s dobrými výsledky, kterými pro malou školu je například přijetí dvou žáků na osmileté 
gymnázium. Škola se snaží udržet si dobré jméno i prezentací na veřejnosti a zapojením 
rodičů do činnosti školy.  
Splnění úkolů v letošním roce je dobrou výchozí pozicí pro úspěšné splnění úkolů i v příštím 
školním roce. 

Datum: 1. října 2006 Mgr. Ivana Kůrková, ředitelka 
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Z ákladní údaje o hospodaZ ákladní údaje o hospodaZ ákladní údaje o hospodaZ ákladní údaje o hospodařřřření školy vení školy vení školy vení školy v     roce 2005roce 2005roce 2005roce 2005     

PPPP řřřříspíspíspíspěěěěvková organizace Z ákladní škola  H rádek u  Sušice, okres K latovy vvková organizace Z ákladní škola  H rádek u  Sušice, okres K latovy vvková organizace Z ákladní škola  H rádek u  Sušice, okres K latovy vvková organizace Z ákladní škola  H rádek u  Sušice, okres K latovy v     roce roce roce roce 
2005 hospoda2005 hospoda2005 hospoda2005 hospodařřřřila  sila  sila  sila  s     ttttěěěěm ito finanm ito finanm ito finanm ito finanččččním i prostním i prostním i prostním i prostřřřředky:edky:edky:edky:    

1. Příspěvek Krajského úřadu – odbor školství, mládeže a sportu 

2. Příspěvek Obce Hrádek 

3. Sponzorské dary 

4. Výnos z prodeje 

R ozpoR ozpoR ozpoR ozpoččččet K Ú PK  na et K Ú PK  na et K Ú PK  na et K Ú PK  na ččččinnost školy byl stanoven poslední úpravou ze dne 14.innost školy byl stanoven poslední úpravou ze dne 14.innost školy byl stanoven poslední úpravou ze dne 14.innost školy byl stanoven poslední úpravou ze dne 14.    
12. 2005 na 112. 2005 na 112. 2005 na 112. 2005 na 1     916916916916     000 K000 K000 K000 K čččč....     

 Limit na platy .................................................... 1 348 000 Kč 

 Limit na OPPP........................................................ 12 000 Kč 

 Na odvody ............................................................ 478 015 Kč 

 FKSP ...................................................................... 26 960 Kč 

 ONIV...................................................................... 51 025 Kč 

Všechny finanční prostředky byly vyčerpány. 

Projekt SIPV Z  Projekt SIPV Z  Projekt SIPV Z  Projekt SIPV Z  ––––  11 11 11 11     660 K660 K660 K660 K čččč    

Dotace MŠMT ..............................................11 000 Kč 
Příspěvek zřizovatele.........................................660 Kč 

 Školení...................................................................... 5 600 Kč 

 Výukový software .................................................... 5 060 Kč 

 Literatura ..................................................................... 539 Kč 

 Jízdné........................................................................... 461 Kč 

Všechny finanční prostředky byly vyčerpány. 

Projekt „PoProjekt „PoProjekt „PoProjekt „Poččččítaítaítaítaččččová uová uová uová uččččebna“ ebna“ ebna“ ebna“ ––––  90 90 90 90     105 K105 K105 K105 K čččč    

 Hardware ................................................................ 55 000 Kč 

 Software ................................................................. 22 390 Kč 

 Služby....................................................................... 7 435 Kč 

 OPPP ........................................................................ 5 280 Kč 

Všechny finanční prostředky byly vyčerpány. 
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Projekt „D ataprojektor“ P rojekt „D ataprojektor“ P rojekt „D ataprojektor“ P rojekt „D ataprojektor“ ––––  20 20 20 20     000 K000 K000 K000 K čččč    

 Projektor ................................................................. 20 000 Kč 

Všechny finanční prostředky byly vyčerpány. 
Příspěvek Obce Hrádek – 692 824 Kč 

1. Dotace na provoz 

2. Dotace na mzdy 

3. Dotace „Počítačová učebna“ 

D otaceD otaceD otaceD otace  na provoz  na provoz  na provoz  na provoz ––––  340 340 340 340     550 K550 K550 K550 K čččč    

 Provoz školy......................................................... 340 550 Kč 

 Úhrada z rezervního fondu..................................... 22 400 Kč 

 Čerpání celkem................................................ 320 678,76 Kč 

Zůstatek činil 19 871,24 Kč 

D otace na m zdy D otace na m zdy D otace na m zdy D otace na m zdy ––––  210 210 210 210     000 K000 K000 K000 K čččč    

 Čerpáno ................................................................ 201 101 Kč 

Zůstatek činil 8 899 Kč. 

D otace „PoD otace „PoD otace „PoD otace „Poččččítaítaítaítaččččová uová uová uová uččččebna“ ebna“ ebna“ ebna“ ––––  142 142 142 142     274 K274 K274 K274 K čččč    

 Čerpáno ................................................................ 136 840 Kč 

Zůstatek činil 5 434 Kč. 

ZZZZ     finanfinanfinanfinanččččního pního pního pního přřřříspíspíspíspěěěěvku O bce H rádek bylo ušetvku O bce H rádek bylo ušetvku O bce H rádek bylo ušetvku O bce H rádek bylo ušetřřřřeno celkem  34eno celkem  34eno celkem  34eno celkem  34     204,24 K204,24 K204,24 K204,24 K čččč....    

K těmto finančním prostředkům ještě připočtěme: 

 Prodej PC sestavy..................................................... 3 640 Kč 

 Přijaté úroky ........................................................... 448,65 Kč 

Hospodářský výsledek školy činil za rok 2005 celkem 38383838     292,89 K292,89 K292,89 K292,89 K čččč. 


