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Podle vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních 

zpráv a vlastního hodnocení školy, předkládá ředitelka školy tuto Výroční zprávu o činnosti 

školy ve školním roce 2021/2022.  

Obsah zprávy je zpracován podle vyhlášky č.15/2005 Sb., § 7 odst.1 a – i a odst. 2.  

  

  

 

  

Část I.  

Základní údaje o škole  

  

 

Název školy:  

  

  

Základní škola a Mateřská škola Čachrov, příspěvková organizace  

Adresa školy:  

  
Čachrov 10, 339 01 Klatovy  

IČ školy:  

 
69983615  

Telefonní kontakt:  

  
373 70 50 52   

Adresy pro dálkový přístup:  

  

e-mail: reditel@skolacachrov.cz  

datová schránka: xz5usk2  

Webové stránky školy:  

  
www.skolacachrov.cz  

Zřizovatel školy:  

  
Městys Čachrov  

Ředitelka školy:  

  
Mgr. Markéta Kotěšovcová  

Vedoucí učitelka MŠ:  

  
Libuše Rudolfová  

Složení školské rady:  

   

Ing. Jana Aschenbrennerová, Mgr. Kristýna Novotná, Barbora 

Kalistová  

Charakteristika školy:  

  

  

 

 

Základní škola – kapacita 80 žáků  

Mateřská škola – kapacita 14 dětí  

Školní družina – kapacita 55 účastníků 

Školní jídelna – kapacita 130 strávníků  
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Charakteristika školy:  

  

Základní škola v Čachrově je školou neúplnou poskytující pouze 1. stupeň základního vzdělávání 

(1. až 5. ročník) a v roce 2021/22 byla organizována jako čtyřtřídní se dvěma odděleními školní 

družiny. Mateřská škola byla organizována jako jednotřídní.  

  

Základní škola: 

 

Počet žáků celkem žáků z toho s denní docházkou podle § 38 a § 41 

k 30. 9. 2021 71 50 21 

k 31. 8. 2022 71 51 20 

 

Žáci byli vyučováni ve čtyřech třídách s tím, že 1. a 2. ročník a 4. a 5. ročník měli některé hodiny 

spojené. Nejdůležitější myšlenka za částečně spojenými ročníky 1+2 a 4+5 byla zachovat výuku 

některých předmětů, zejména na začátku vyučovacího dne, pro všechny ročníky odděleně.  

Následující údaje k jednotlivým třídám jsou k 30. 9. 2021. 

 

Třída I: 8 žáků docházejících do školy (5 chlapců a 3 dívky) a 3 žáci vzdělávaní podle § 41 

školského zákona (individuální vzdělávání).  

Třídní učitelka prvňáčků byla paní Mgr. Kristýna Novotná. 

 

Třída II: 13 žáků docházejících do školy (9 chlapců a 4 dívky) a 6 žáků vzdělávaných podle § 41 

školského zákona.  

Třídní učitelkou druháčků byla paní Mgr. Lucie Šíchová.  

 

Třída III: 13 žáků docházejících do školy (6 chlapců a 7 dívek), 3 žáci v režimu individuálního 

vzdělávání podle § 41 školského zákona a 1 žákyně vzdělávající se v zahraničí podle § 38 

školského zákona. 

Třídní učitelkou třeťáčků byla paní Mgr. Taťána Trnková.  

 

Třída IV: 16 žáků docházejících do školy (9 chlapců a 7 dívek), 6 žáků vzdělávaných podle § 41 

školského zákona a 1 žákyně vzdělávající se v zahraničí podle § 38 školského zákona.  

Třídní učitelkou čtvrťáků a páťáků byla paní Mgr. Helena Dlouhá. 

 

 

Ve třídách II, III a IV působila po celý školní rok jedna asistentka pedagoga, a to paní Hana 

Soušková, Helena Hofmanová a Štěpánka Matika. 

 

V mateřské škole bylo k 31. 8. 2021 zapsáno 14 dětí a 12 dětí v režimu individuálního vzdělávání 

podle § 34b školského zákona.  

Vedoucí učitelka: p. Libuše Rudolfová, učitelka: p. Martina Matějková, od 1. 2. 2022 asistentka 

pedagoga: p. Lucie Čechová 
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Školní družina: 

Školní družina měla nově dvě oddělení o 50 účastnících. (k 30. 9. 2021) Provoz druhého oddělení 

byl fakticky denně jen v době 12 – 13 hodin a v úterý 14 – 15 hodin. V úterý touto formou probíhal 

pro zájemce kroužek německého jazyka.  

Vychovatelky: Bc. Veronika Beranová, DiS., p. Alena Rendlová, Mgr. Markéta Kotěšovcová 

S ohledem na potřeby rodičů a možnosti školy byla opět otevřena ranní družina (7 – 8) a odpolední 

provoz družiny byl zachován do 16 hodin.  

  

Školní jídelna:  

Vedoucí školní jídelny: p. Alena Rendlová  

Kuchařka: p. Ivana Burešová 

Pomocná kuchařka: p. Pavla Brůhová  

Jako VHČ vydala školní jídelna průměrně 5 obědů denně cizím strávníkům.  

 

Pro MŠ připravuje školní kuchyně celodenní stravování (dopolední svačina – oběd – odpolední 

svačina). 

 

Výchova a vzdělávání:  

I v tomto školním roce byly dodrženy principy moderního, inovativního a na žáka zaměřeného 

vzdělávání.  

 

Nově jsme se poněkud více zaměřili na výuku hodnotám a postojům a každé třídě tedy přiřadili 

jednu sociální roli, o jejíž kultivaci se žáci celý školní rok snažili.  

 

Žáci byli vzděláváni ve čtyřech předmětech, v nichž jsou integrovány všechny oblasti popsané 

v RVP ZV. Spojování předmětů a vyvozování mezipředmětových vztahů považujeme za klíčové pro 

rozvoj žáků a plnohodnotnou práci pedagoga. Ve škole téměř není používána frontální výuka 

(výklad učitele), zato je zastoupena široká plejáda výukových metod různých kategorií. Namátkou 

jmenuji: metody asociační, brainstorming, tematická výuka, čtenářská dílna, práce ve dvojicích, 

vzájemné učení, myšlenková mapa, RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení), samostatná 

práce, skupinová práce, výukový plakát, hodnotové vyučování, činnostní učení, diskuze. 

Žáci všech ročníků jsou vyučováni Hejného metodou, která pokrývá nejen matematiku a její 

aplikace, ale její principy prostupují i do všech ostatních vzdělávacích oblastí. 

V 1. ročníku jsme vyučovali prvopočáteční čtení a psaní metodou Sfumato (splývavé čtení).   

Od 1. ročníku se vyučoval anglický jazyk. V 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně, od 3. ročníku 3 hodiny 

týdně.   

Důležitou součástí vzdělávání je (sebe)hodnocení, které probíhá různými metodami prakticky každý 

den. K hodnocení pokroku za větší časové celky nevyužíváme klasifikace, ale hodnocení slovního 

s důrazem na formativnost a suportivnost (zdůraznění dobrého, ne chyb, orientace na individuální 

posun žáka, úvaha, co příště mohu udělat jinak a lépe). 
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Pokrok si žáci zaznamenávali do Knihy hodnocení a sebehodnocení žáka, která poskytuje rámec 

měsíčním sebehodnotícím aktivitám a navíc slouží pro zapisování omluvenek absencí žáků z 

vyučování, k poznámkám o domácích úkolech a pro další sdělení školy rodičům i rodičů škole. 

 

Školu nenavštěvuje žádný žák s velmi slabým prospěchem. Nebylo uloženo žádné kázeňské 

opatření ani nebyla udělena pochvala.   

 

Žáci se vzdělávali podle učebnic pro 1. – 5. ročník, všechny tituly měly doložku MŠMT – ČR. 

   

Učitelky postupovaly podle týdenních plánů, které během pondělka dostávali žáci vytištěné nebo si 

je rodiče mohli stáhnout z webových stránek školy.  

 

Dbáme na zdravý životní styl nejen podporováním zdravé stravy a pohybu, ale i vytvářením 

vlídného a bezpečného klimatu školy (eliminujeme stres). Škola byla (a bude i nadále) zapojena do 

projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Závozy mléka a ovoce a zeleniny se 

uskutečňovaly ve čtrnáctidenních intervalech. V těchto termínech pak žáci dostávali příděly 

dvojnásobné oproti předchozím letům. Bylo potřeba rozdělení přídělů dobře naplánovat, aby 

nedocházelo ukládáním na pozdější dobu ke znehodnocování takto darovaných potravin.  

 

Žáci 4. a 5. ročníku absolvovali v plaveckém bazénu v Klatovech 20hodinový plavecký výcvik.  

  

Ve škole byl v rámci školní družiny otevřen kroužek němčiny. Přihlásilo se do něj 13 žáků od 

prvňáků po páťáky.  

 

Žáků navštěvujících odpolední družinu po 14. hodině bylo v průměru 8.   

  

Z 5. ročníku odešlo na další stupně vzdělávání 7 žáků – do ZŠ Masarykova Klatovy (3 žáci) a do 1. 

ročníku (prima) osmiletého studia Gymnázia J. Vrchlického Klatovy (4 žáci).  

 

 

Část II. 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje  

  

MŠ: 1 třída                          počet dětí - 14 

ZŠ:  4 třídy, 5 ročníků         počet žáků – 71 (50 s denní docházkou) 

ŠD:  2 oddělení                   počet účastníků -  50    (údaje k 30. 9. 2021) 

Základní vzdělávání  

 

Školní vzdělávací program Zkoumej svět, najdi sebe 

obor:  79 – 01 – C / 01 

Předškolní vzdělávání  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

Školní družina  Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání  
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Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

 

 

Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci 

Ředitelka 

Učitelé v ZŠ                             5      

Asistentky pedagoga v ZŠ       3 

Učitelky v MŠ                          2 

Vychovatelky v ŠD – 1 + započtené ve stavu 

výše 

Kuchařka 

Vedoucí ŠJ 

Pomocná kuchařka 

Uklízečka 

Školník  

  

 

Část IV. 

Údaje o zápisu k povinné školní a předškolní docházce,  

k docházce do mateřské školy pro školní rok 2022 / 23 

  

1. Základní škola  

 

Kapacita 

školy  

Počet 

zapsaných 

žáků  

Z toho počet žáků 

nepatřících do spádového 

obvodu školy  

Z toho počet žáků 

vzdělávaných podle §§ 38 a 

41 školského zákona  

Počet žáků 1. 

ročníku k 30. 

9. 2021 

80  16 12 2 13 

 

V průběhu září 2022 byl udělen 1 dodatečný odklad. Dítě nenavštěvuje naši MŠ, ale MŠ, ze 

které k nám přišlo.  

 

2. Mateřská škola  

 

Kapacita 

školky  

Počet 

zapsaných 

dětí  

Z toho počet dětí 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy  

Z toho počet 

dětí v režimu IV 

(povinná předškolní 

docházka, § 34b 

školského zákona)  

Počet 

dětí chodících 

do MŠ od 1. 9. 

2021 

14  17 15 13 14  

 

 

Zápis se konal odděleně pro MŠ a ZŠ v zákonem stanovených termínech. Konal se prezenčně jako 

společenská událost pro děti a budoucí žáčky.  

 

V květnu a červnu jsme uspořádali dvě velká setkání rodin majících něco společného s čachrovskou 

školou – pozvali jsme bývalé žáky a jejich rodiče, současné žáky a jejich rodiče, nově zapsané 

budoucí prvňáčky a jejich rodiče i žáky vzdělávající se individuálně. Každé setkání proběhlo 
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v trochu jiném duchu. To květnové se odehrálo venku na hřišti při táborovém ohni. Na červnový 

termín pršelo, takže jsme prožili intenzivní povídací odpoledne v budově školy.  

Potěšilo nás, s jakou úctou k naší práci na nás vzpomínají rodiče našich bývalých žáků a bývalí žáci 

sami. V rozhovorech opakovaně zaznělo, že opravdu ocenit a pochopit náš přístup k dětem a 

vzdělávání 21. století dokázali až poté, co naši školu opustili a zažili postupy školy druhostupňové 

nebo gymnázia. Klíčovým prvkem byla smysluplnost činností, které jim naše škola v době jejich 

školní docházky nabízela.  

  

 

Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

  

1. Prospěch žáků na základní škole  

 

Třída Prospělo s vyznamenáním Prospělo  Neprospělo 

 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí v obou pololetích 

I.  11 11 0 0 0  

II.  19 20 0 0 0  

III.  13* 12 2 4 0  

IV.  19* 17 4 7 0  

Celkem 62 60 6 11 0  

 * Žákyně vzdělávané v zahraničí nejsou v pololetí hodnoceny. 

 

2. Celkový počet neomluvených hodin  

 

Počet žáků  Celkem hodin  Průměr na 1 žáka  

0  0  0  

  

 

Část VI. 

Údaje o prevenci rizikových projevů chování  

 

Činnost na úseku primární prevence  
Počet akcí za 

pololetí  

Zúčastněné třídy 

Šikana – beseda s lektorem Abatop o.p.s.  1 IV. 

Mezilidské vztahy - beseda s lektorem Abatop o.p.s.  1 I., II., III. 

Nebezpečí internetu – beseda s lektorem Abatop o.p.s.   1 IV. 

Sociální výchova – program metodika prevence PPP Klatovy 1 II., III., IV. 

Třída plná pohody - program metodika prevence PPP Klatovy 1 I., III. 

Dovedu se ozvat - program metodika prevence PPP Klatovy 1 I.  
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Semináře pedagogů – Setkání metodiků prevence  1 -  

  

Minimální preventivní program a Školní preventivní strategii má škola zpracovány s ohledem na 

potřeby žáků. V jejich věku vnímáme jako nejpotřebnější prevenci vzniku rizikových projevů 

chování vůči sobě navzájem. Programy tedy cílíme na funkční mezilidské vztahy, řešení 

komunikačních nezdarů s ohledem na ošetření potřeb obou stran sporu a šikanu. U žáků čtvrtého a 

pátého ročníku se navíc zaměřujeme na kyberhrozby.  

V systému hodnot a vstřícných a nezávadných mezilidských vztahů pracujeme v prostředí školy 

každý den. Třídní komunitní kruhy a třídnické hodiny byly zařazovány dle potřeb tříd individuálně, 

ale pravidelně. Posílili jsme hodnotové vzdělávání ustanovením klíčové sociální role pro každou 

třídu, které se žáci v průběhu roku věnují intenzivněji s cílem jejího zvládnutí na konci školního 

roku.  

 

 

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

   

 

Základní škola + školní družina:      (celkem 9 pedagogů) 

Vzdělávací oblast  

 

Název kurzu (počet zúčastněných pedagogů) 

 

Didaktiky a metodiky  

Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney (1) 

Hravě v hlavě aneb metody a formy efektivní práce ve 

výuce na ZŠ (1) 

Alternativní a suportivní způsoby vyučování (1) 

Hudebka nás baví (1) 

Rozvoj osobnosti učitele  
Třídním učitelem v postcovidové době (4) 

Práce s konfliktem (1) 

Rozvoj dítěte Neurovývojové souvislosti v procesu učení (1) 

Manažerské a řídící techniky  Mentorské dovednosti (80h) (1) 

Ostatní Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele (1) 

  

 

Je využívána nabídka akcí zejména KCVJŠ Plzeň a NPI Plzeň.  MAS Ekoregion Úhlava pořádá pro 

pedagogy nespočet vzdělávacích akcí, které mají rok od roku vzrůstající odbornou úroveň. Velmi 

rády tyto akce navštěvujeme.  Inspirativní i poučné jsou webináře (a jejich záznamy) volně 

dostupné na vzdělávacích serverech (např. rvp.cz), které je možné shlédnout kdykoliv. Nespadají do 

akreditovaného systému DVPP a není možné získat potvrzení o účasti, přesto by bylo nepatřičné 

snižovat jejich odborný přínos pro rozvoj učitelů a asistentů pedagoga. Náš mladý pedagogický sbor 

často vázaný i mateřskými povinnostmi tyto nabídky hojně využíval.  
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Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

  

 

Škola se postupně vrátila k akcím, které uskutečňovala před covidovými opatřeními. V prvním 

pololetí ještě opatrně, protože stále ve školách platilo antigenní testování a zvýšená opatrnost kvůli 

možnému zavlečení infekce do školního kolektivu.  

 

Výčet nejdůležitějších akcí školního roku: 

 

ZÁŘÍ:  

- Celoškolní seznamovací výlet do ZOO Plzeň 

- Tradiční zářijová sobotní akce – Hasičské dětské hry – program ve škole i na hřišti 

- Kurz plavání pro 4. a 5. ročník 

- Návštěva psycholožky ve třídách – vzdělávání pedagogů 

- Celoškolní program – Indián – stezka přežití – v okolí Velhartic 

ŘÍJEN:  

- Kurz plavání pro 4. a 5. ročník 

- Rodičovské achůzky 

- Program Údif - Úžasné divadlo fyziky za námi přijelo do naší školy 

- Návštěva mentorky ve třídách – vzdělávání pedagogů 

- Dobrovolné zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku z českého jazyka a matematiky (testy 

od ČŠI). 

LISTOPAD: 

- Kurz plavání pro 4. a 5. ročník 

- Program primární prevence na téma mezilidské vztahy a šikana – vedl p. Velkoborský 

- Zdravověda pro děti – vedla p. Dryjová z DDM Klatovy 

- Odpolední tvořivá kavárna pro děti, rodiče a veřejnost – výroba podzimní lucerničky 

- Celodenní seminář pro 4. a 5. ročník s p. spisovatelkou Petrou Braunovou – Jak vzniká kniha 

- Výlet a tvořivá dílna – Klenová – linoryt – 3. ročník 

PROSINEC: 

- Výlet a tvořivá dílna – Klenová – 4. a 5. ročník 

- Celodenní putování po Klatovech – kostely, fara, Pask – 3. ročník 

LEDEN: 

- Účast žáků na Tříkrálové sbírce – ve spolupráci s rodiči, finanční gramotnost, kasička ve škole 

- Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka – pro 4. a 5. ročník 

- Program primární prevence vedený oblastními metodiky prevence z PPP Plzeň 

ÚNOR: 

- Divadelní představení v SDS Klatovy 

- Program primární prevence vedený oblastními metodiky prevence z PPP Plzeň 

- Odpolední kavárna pro děti, rodiče a veřejnost – Kvízy a rébusy podle Hejného metody – vedla L. 

Rybová 
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- Tématický den pro 4. a 5. ročník – Naše škola v Minecraftu – vedl p. Valenta 

BŘEZEN: 

- Odpolední kavárna pro rodiče a veřejnost – videoprojekce a beseda na téma výchovy a vzdělávání 

ve 21. století (z důvodu nemoci nebyl externí přednášející) 

- Celoškolní maškarní bál  

- Divadelní představení v SDS Klatovy 

- Program primární prevence vedený oblastními metodiky prevence z PPP Plzeň 

- Den otevřených dveří 

- Odpolední kavárna pro rodiče a veřejnost – videoprojekce a beseda na téma předškolní výchovy a 

vzdělávání, příprava na vstup do 1. třídy (z důvodu nemoci nebyl externí přednášející) 

- Abeceda peněz – program finanční gramotnosti  

- Účast žáků školy na okresním kole šachového turnaje 

DUBEN: 

- Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník – teoretická část, vedl p. Kapusta 

- Návštěva mentorky ve třídách – vzdělávání pedagogů 

- Odpolední kavárna pro rodiče a veřejnost – přednáška Hranice, abychom se neztratili, lektorka 

Monika just 

- Odpolední tvořivá kavárna pro děti, rodiče a veřejnost – výroba pomlázky a velikonočních 

dekorací 

- Tématický den – Jirásek a Staré pověsti české – vedl p. Marek 

- Zápis do 1. třídy 

- Program primární prevence na téma mezilidské vztahy a kyberhrozby – vedl p. Velkoborský 

- Účast dětí na krajském kole šachového turnaje v Nýřanech – organizováno a zajištěno rodiči 

- Účast žáků na turnaji v minifotbalu McDonald´s Cup v Klatovech 

- Divadelní představení v SDS Klatovy 

- Účast žáků na atletické soutěži Štafetový běh v Klatovech 

KVĚTEN: 

- Návštěva muzea drezín v Čachrově 

- Neformální setkání s rodiči našich (bývalých) žáků na školním hřišti – sportovní aktivity dětí, 

drobné občerstvení 

- Návštěva psycholožky ve třídách – vzdělávání pedagogů 

- Fotografování – FotoFofr Klatovy 

- Návštěva psycholožky ve třídách – vzdělávání pedagogů 

- Dopravní výchova – praktická část na dopravním hřišti v Klatovech, vedl p. Kapusta 

ČERVEN: 

- Neformální setkání s rodiči našich (bývalých) žáků ve škole – tvořivé aktivity dětí, drobné 

občerstvení 

- Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka – pro 4. a 5. ročník 

- Návštěva muzea drezín v Čachrově 

- Vystoupení dětí pro varhany – sbírkový koncert dětí ZŠ a MŠ 

- Zakončení školního roku 24. 6. – rozloučení s páťáky, rozdání vysvědčení a další program 

- Ředitelská volna – 27. – 30. 6. z důvodu rekonstrukce suterénu (kuchyně, jídelna, chodba) 
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Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

  

Komplexní kontrola ČŠI proběhla 2. – 3. 6. 2022. 

Bylo konstatováno dvojí porušení zákona:  

1) Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků neobsahovala zásady hodnocení 

a sebehodnocení výsledků vzdělávání žáků podle písmene a) a kritéria pro hodnocení podle 

písmene b) vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.  

2) Tzv. spotřební koš byl veden společně pro ZŠ a MŠ, čímž byla narušena jeho objektivita. 

Byl porušen §1 odst. 2 ve smyslu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním 

stravování, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Nedostatky byly odstraněny ve lhůtě do 60 dnů od doručení protokolu o kontrole. 

 

 

Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

  

a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu  

  

Přímé neinvestiční výdaje celkem  8 433 012 Kč  

z toho prostředky na platy   5 994 729 Kč  

z toho prostředky na ostatní osobní náklady      77 548 Kč 

Limit počtu zaměstnanců    14.8229 

 

   b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele  

  

Dotace zřizovatele        951 288 Kč 

Spotřebována zejména na náklady na  

     spotřebu materiálu    577 500 Kč 

     spotřebu energií    396 500 Kč 

     ostatní služby    242 400 Kč 

     mzdové náklady    178 600 Kč  

     zák. soc. pojištění       53 300 Kč 

     zák. soc. náklady      31 000 Kč 

     ostatní náklady        61 600 Kč  

     drobný majetek     250 900 Kč 

 

Výnosy z prodeje služeb       328 200 Kč 

Čerpání fondů         211 300 Kč 
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c) Doplňková činnost 

Náklady             74 200 Kč 

Výnosy          77 400 Kč 

 

d) Hospodářský výsledek organizace    -44 725,17 Kč 

 

Ve výčtu jsou položky zaokrouhleny na sta. Položky s hodnotou pod 10 000 Kč nejsou uvedeny. 

Dotace a hospodářský výsledek jsou uvedeny bez zaokrouhlení.  

Část záporného hospodářského výsledku byla umořena z rezervního fondu organizace. 

 

Hospodaření školy za rok 2021 bude kontrolováno ve veřejnosprávní kontrole. 

 

 

Část XI.  

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

 

 

 V rozvojovém ani mezinárodním programu škola nebyla zapojena. 

 

 

Část XII.  

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

 

 

Škola není zařazena do systému institucí, které poskytují akreditované obory v rámci celoživotního 

učení. 

  

  

Část XIII.  

Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů  

  

 

Na jaře 2021 byla podána žádost o podporu v projektu „Šablony III Čachrov“, kde bylo žádáno o 

493 980 Kč. Žádost byla schválena a finanční prostředky přišly na účet školy v srpnu 2021. 

Realizovat se začalo od 1. 9. 2021. Jedná se o dvouletý projekt, jehož realizace bude ukončena 30. 

6. 2023. Největší díl poskytnuté dotace spotřebovává personální podpora školy – školní asistent, 

který působí v obou součástech školy (MŠ i ZŠ). Dalšími aktivitami pak jsou projektové dny ve 

škole i mimo školu. Realizace jednoho projektového dne v ZŠ proběhla, další projektové dny v ZŠ i 

MŠ budou realizovány ve školním roce 2022/23.  
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Část XIV. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

  

Odborová organizace na škole nepůsobí. 

 

Organizace, se kterou škola spolupracuje Druh spolupráce 

Pedagogicko-psychologická poradna Klatovy 
Konzultace vzdělávacích potřeb našich žáků 

Programy metodiků prevence 

Městys Čachrov – zřizovatel 

SDH Čachrov 

Zajištění vítání občánků 

Hasičské hry 

MAS Ekoregion Úhlava 
Konzultace potřeb školy ve vzdělávacích činnostech, 

realizace MAP II, odborné akce pro žáky i pedagogy 

SDS Klatovy Návštěvy divadelních představení 

Galerie U bílého jednorožce Klatovy 
Návštěvy výstav s doprovodným programem 

Návštěva galerie Klenová s výtvarnou dílnou 

MěÚ Klatovy 
Návštěvy kulturně-vzdělávacích akcí pořádaných 

odborem kultury MěÚ Klatovy 

Laktea s.r.o. Projekty Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol 

Abatop o.p.s. 

 

Asociace školních sportovních klubů 

Preventivní programy vedené p. Velkoborským 

 

Účast na fotbalovém turnaji žáků 4. – 5. tříd 

Účast na atletickém štafetovém poháru 1. stupňů ZŠ 

  

 

Část XV. 

Zpráva o činnosti mateřské školy  

 

 

V září 2021 školní rok zahájilo 14 dětí, fyzicky 15, protože jedno místo v MŠ bylo sdílené dvěma 

dětmi. Během roku se počet ani složení dětí nezměnilo. Takže školní rok zakončujeme ve stejném 

počtu a složení, v jakém jsme jej zahájili. Školku navštěvují děti z osmi obcí: Čachrov (4), Jesení 

(3), Javorná (1), Kunkovice (1), Onen Svět (2), Chvalšovice (1), Klatovy (1), Běšiny (2). 

Ve školce je více chlapců (8), dívek je o 1 méně. 

Věkové složení dětí: 

5 předškoláků, 3 děti ve věku 4-5 let, 3 děti 3-4 leté a 4 děti 2-3 leté. 

1 dítě má pedagogicko-psychologickou poradnou přiznána podpůrná opatření kvůli svým 

speciálním vzdělávacím potřebám.  

Průměrná docházka v letošním roce: 9,7 dětí dopoledne (tj. 69%) a 5,9 dětí odpoledne. 

Kapacita školky (14 dětí), byla zcela využita. 

Z našich 14 (15) dětí do školy odchází pět. V září přibudou 4 nováčci, takže kapacita MŠ bude opět 

zcela zaplněna. 

Předpokládané věkové složení dětí 2022/23: 

4 předškoláci, 3 děti ve věku 4-5 let, 5 dětí 3-4 letých a 2 děti 2-3 leté. 

Prázdninový provoz vzhledem k plánované rekonstrukci školní kuchyně nebyl nabídnut. I během 

všech vedlejších prázdnin byla MŠ vždy uzavřena. 

Mimořádní uzavření MŠ 1. – 3. 12.: rizikový kontakt – koronavirus. 
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Prostorové podmínky jsou sice trochu stísněné, ale vzhledem k počtu dětí a nemožnosti je nějak 

navýšit, se s tím musíme naučit pracovat, i když děti si nemohou nechat rozestavěné větší stavby, 

abychom se vešli, a činnosti je nutné uzpůsobit prostoru ve školce. Vybavení školky zůstalo beze 

změn. 

Návštěva ČŠI: 2. + 3. 6. – spokojenost s pedagogickou činností, avšak paní inspektorka zmínila 

zastaralé vybavení školky (nábytek). 

Personální obsazení MŠ: 

- p. Libuše Rudolfová – ved. učitelka MŠ – pracovní úvazek 1,0 

- p. Martina Matějková – učitelka MŠ - pracovní úvazek 1,0 

- p. Lucie Čechová – asistentka pedagoga – pracovní úvazek 0,75 – pracovní místo od 1. 2. 2022 

 

V průběhu celého školního roku pedagogické pracovnice navštívily celkem 20 seminářů, ať už 

fyzicky nebo on-line. Některé semináře navštívili 2 zaměstnanci společně. 

- Rudolfová Libuše, učitelka MŠ – 12 seminářů (z toho 1 webinář, 11 fyzicky) zaměřených na 

zdravovědu, pohybové aktivity, zahájení školního roku, emoční inteligenci, hudební činnosti, vývoj 

a poruchy řeči, děti se SVP, práci s příběhem.  

- Matějková Martina, učitelka MŠ – 5 seminářů (z toho 2 webináře, 3 fyzicky) + studium předškolní 

pedagogiky zakončené maturitní zkouškou. Semináře byly zaměřené na zdravovědu, pohybové 

aktivity, Hejného matematiku, řešení konfliktů v MŠ. 

- Čechová Lucie, asistentka pedagoga – 6 seminářů (z toho 5 webinářů, 1fyzicky). Semináře byly 

zaměřené na vývoj a poruchy řeči, vzdělávací cíle v MŠ, komunikaci s rodiči, přípravu předškoláků, 

práci asistentky pedagoga. 

 

Celoroční projekty v MŠ: 

„Se Sokolem do života“- (cílem projektu je podpořit chuť dětí se pohybovat): byl zakončen 

sportovním dopolednem ve čtvrtek 16. 6. 

Inspirace projektem „O Človíčkovi“ 

Hrátky s angličtinou 

Flétničky 

 

Máme pružný denní režim, vyvážený poměr činností, činnosti respektují zájmy a potřeby dětí. 

Využíváme tělocvičnu základní školy, 

S rodiči panuje vzájemná otevřenost a důvěra. 

Ze strany pedagogů probíhá intenzivní sebevzdělávání, ochota k účasti na vzdělávacích seminářích 

a aplikaci nového do praxe =) zařazování základů Hejného matematiky, prvků dramatické výchovy, 

vnášení nových témat a prvků do cvičení, aplikace jógy pro děti… . 

V průběhu celého školního roku učitelky navštívily celkem 20 seminářů, ať už fyzicky nebo on-

line. 

Činnosti jsou předem plánovány a promyšleny v souladu s RVP tak, aby jednotlivé celky 

obsahovaly všech 5 vzdělávacích oblastí, z každé oblasti se průběžně objevovaly úkoly a vzájemně 

se prolínaly. Respektujeme věkové i individuální zvláštnosti dětí. 

Výsledné kompetence, jichž děti mají dosáhnout na konci předškolního období, naši předškoláci 

dosáhli, mladší děti získaly kompetence patřící k jejich vývojovému období. Všechny děti dosáhly 

velkého pokroku ve všech oblastech jejich vývoje. 

ŠVP je v souladu s RVP. 

Celkově mezi dětmi vládla rodinná atmosféra, a naplno prožily dny ve školce. 

Získaly nové kompetence v souladu se ŠVP. 

V letošním roce nebyl žádný školní úraz. 
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Akce během školního roku: 

- Zapojení do celoročního projektu: „Se Sokolem do života“ =)  

- Návštěva Mgr. Dryjové z DDM Klatovy – děti hravou formou získaly základy zdravovědy 

- keramická dílna v DDM Klatovy – 2krát 

- návštěva zástupce firmy STEJKR =) dopolední pohrání si s nabízenými hračkami 

- pečení perníčků na Vánoce 

- vánoční nadílka 

- loučení s Vánocemi = návštěva kostela + zpěv ván. koled za doprovodu varhan 

- pečení masopustních koláčů 

- masopustní rej v MŠ 

- velikonoční koledování 

- screeningové vyšetření školní zralosti paní psycholožkou z PPP Klatovy 

- čarodějnický rej 

- fotografování na památku 

- besídka k svátku maminek 

- vítání čachrovských občánků 

- oslava MDD: žáci školy zahráli dětem z MŠ divadlo + stopovaná 

- školní výlet na hrad a zámek Klenová 

- screeningové vyšetření očí společností PRIMA VIZUS 

- vystoupení na koncertě v kostele: „Zpívání dětí pro varhany“ 

- divadélko ve školce a pasování předškoláků na školáky a loučení s nimi 

- oslavy svátků a narozenin dětí 

- během roku návštěva 4 divadelních představení v klatovském divadle 

- návštěva předškoláků na dni otevřených dveří v ZŠ 

- další 3 návštěvy předškoláků v 1. třídě, aby předškoláci věděli, co je čeká ve škole 

- rovněž se letos obnovilo čtení žáků školy našim dětem před spaním. 

- Workshopy pořádané školou, které navštívily i některé děti z MŠ: 

10. 11. výroba podzimního světla a 6. 4. pletení pomlázek 

- Setkání s rodiči v ZŠ: 

7. 3.: videoprojekce s psychologem PhDr. Václavem Mertinem – Přístup k dětem a výchova v 21. 

století 

24. 3.: beseda se zaměstnanci školy – pro rodiče předškoláků a zájemce + videoprojekce PhDr. Jany 

Nováčkové na téma předškoláci 

4. 4. Přednáška: Hranice, abychom se neztratili – lektorka a koučka Monika Just 

 

 

Výhled na školní rok 2022/23 

Dále rozvíjet spolupráci se ZŠ účastí dětí i žáků na akcích konaných přímo ve škole, oboustranné 

návštěvy dětí a žáků různých věkových skupin, společné návštěvy divadelních představení 

v Klatovech atp. V průběhu 2. pololetí chceme brát předškoláky do třídy prvňáčků. Jejich setkávání 

a spolupráce bude přínosná pro obě strany. 
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Část XVI. 

Závěr  

  

 

Všichni pracovníci školy usilují o bezchybný a plynulý chod školy, plní jim svěřené úkoly, dále se 

vzdělávají a rozvíjejí a vychází vstříc požadavkům na moderní a bezpečné vzdělávání.  

Všichni zúčastnění mají zájem o zapojení rodičů do chodu školy a o spolupráci školy s veřejností 

a občany Čachrovska.  

Žáci jsou vedeni k aktivnímu životu, k chápání současnosti v její komplexnosti, i pozitivnímu 

přístupu k životu a vzdělávání. Svůj přístup stavíme na nadčasových hodnotách a fungujících 

mezilidských vztazích. Pro efektivní učení potřebujeme bezpečné klima plné porozumění a důvěry. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala dne  14. 10. 2022                         Mgr. Markéta Kotěšovcová, ředitelka školy  


