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Základní údaje o škole 

 

Název školy:  Základní škola Přimda, příspěvková organizace, okres Tachov 

Ulice, číslo: Školní 264 

PSČ:  348 06 

Město:  Přimda 

Okres:  Tachov 

 

Zřizovatel: Město Přimda, náměstí Republiky 112, 348 06 Přimda 

 

Poslední zařazení do sítě: 

a) Město Přimda usnesením zastupitelstva ze dne 30. 9. 2002 s účinností od 1. 1. 2003 

b) Rozhodnutím MŠMTV ze dne 18. 11. 2002 s účinností od 1. 1. 2003 

Poslední změna v rejstříku škol: 

Změna názvu na: Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace rozhodnutím  

MŠMTV z 20. 10. 2006 s účinností od 20. 10. 2006 

 

IZO:  škola   102 464 201 

  školní družina  115 900 071 

  školní jídelna  102 628 742 

 

Telefon: škola  374 616 543 (fax 374 616 549) 

  jídelna  374 616 547 

 

E-mail:  zsprimda@seznam.cz (ředitelka školy) 

  SborovnaPrimda@seznam.cz (sborovna) 

   

Webové stránky: www.zs-primda.webnode.cz   

 

Titul, jméno a příjmení ředitelky školy: Mgr. Marcela Husáková 

Titul, jméno a příjmení zástupce: Mgr. Marie Vítková 

 

Školská rada:  Jitka Pavelková, Mgr. Marie Vítková, Mgr. Magdaléna Kálalová, Eva Belayová, Marie 

Šperková (Lenka Vysoká), Jiřina Hlaváčková (Kateřina Šmehylová), 

Drahuše Valentová, Marta Tamášová, Lucie Dvorská 
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Materiálně technické podmínky školy 

Základní škola Přimda je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. 

Od 1. 1. 2003 je právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. Jejími součástmi jsou 

školní družina a školní jídelna. Základní škole Přimda jsou zřizovací listinou povoleny tyto doplňkové 

činnosti: hostinská činnost a pronájem nemovitostí. 

Areál školy je poměrně rozlehlý a skládá se ze vzájemně propojených budov školy, školní 

jídelny, a dvou tělocvičen. Ke škole dále náleží dvě hřiště - travnaté a víceúčelové, skleník a školní 

pozemek. K vlastní budově školy přiléhá ještě bytovka se dvěma bytovými jednotkami. 

Kromě 8 kmenových tříd je ve škole 12 odborných učeben, které jsou pravidelně využívány 

(počítačová učebna, kovodílna, odborná učebna pro výtvarnou výchovu, hudební výchovu, fyziku 

a chemii, zeměpis, matematiku, dějepis, cizí jazyky, přírodopis, cvičná kuchyňka, dřevodílna). Pro 

výuku přírodopisu a pracovních činností máme skleník a pozemek. Pro výuku tělesné výchovy jsou 

k dispozici dvě tělocvičny, víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště. Tyto prostory nejsou dostatečně 

vyhovující pro trénink atletických disciplín. 

Kapacita školy je 320 žáků. K 30. 9. 2009 školu navštěvovali 134 žáci v 8 třídách (3. a 4. třída 

byla spojená). Kvůli nízkému počtu žáků musela být městu Přimda podána žádost o povolení výjimky 

z počtu žáků ve třídě základní školy. Žádosti bylo vyhověno a město Přimda uhradilo zvýšené výdaje 

na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. K 1. 1. 2010 byl počet 

žáků 136, což znamenalo, že škola nemusela město Přimdu žádat o povolení výjimky z počtu žáků ve 

třídě základní školy. 

Školu navštěvovali žáci z Přimdy a dalších 14 okolních obcí, z nichž některé jsou v obvodu 

jiných škol: Přimda (60), Kundratice (1), Malé Dvorce (1), Velké Dvorce (10), Újezd pod Přimdou (10), 

Rájov (4), Třískolupy (4), Bor (2), Nová Ves (3), Rozvadov (15), Pavlíkov (4), Hošťka (5), Svatá Kateřina 

(4), Třemešné (9), Vysočany (2). Seznam tříd s třídními učiteli je přílohou zprávy. 

Školní družina má dvě oddělení. Kapacita školní družiny je 60 dětí, v letošním roce ji využívalo 

maximálně 49 dětí.  Od 1. 1. 2010 došlo k navýšení poplatků za družinu z 50,- Kč na 70,- Kč. 

Prostorové podmínky a vybavení družiny jsou na dobré úrovni. 

Školní jídelna má kapacitu 260 obědů. Počet vydaných obědů se pohybuje kolem 110. Počet 

cizích strávníků byl cca 20. 

V rámci školy mohly děti navštěvovat zájmové kroužky. Přehled zájmových činností je 

přílohou této zprávy. Ve škole působila rovněž pobočka hudebního oboru ZUŠ Tachov. Toho využívali 

naši žáci při výuce hry na různé hudební nástroje (keyboard, flétna, trubka). 

 

Vzdělávací program, učební plány 

Na naší škole se vzdělávají žáci od 1. do 9. postupného ročníku. Podle školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV, ZŠ Přimda, č. j. 20/2009) se v letošním školním roce 

vyučovalo v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku. Tento program bude postupně zaváděn i v dalších ročnících. 

Ve všech ročnících jsou zpracovány osnovy, učební a časové plány.  

Zbývající ročníky pokračují ve výuce podle dokumentů Základní škola, č. j. 16 847/96 - 2. Pro 

žáky 3. a 4. třídy je zajištěn plavecký výcvik v místním plaveckém bazénu. 

Učební plány jsou přílohou zprávy. 

 



Přehled pracovníků školy 

Celkový počet zaměstnanců je 20: 13 pedagogů (11 učitelů, 2 vychovatelky), 3 kuchařky, 

4 provozní zaměstnanci.  Vychovatelky paní Frančáková  a paní Hallová vykonávají současně funkci 

asistentky pedagoga. Paní Hallová pracovala na částečný úvazek jako učitelka 1. stupně (0,182 

úvazku). Během školního roku došlo k personálním změnám v pedagogickém sboru: 

5. 10. 2009 nastoupila na pozici asistentky pedagoga paní Zoubková. Dne 13. 11. 2009 byl ve 

zkušební době ukončen pracovní poměr p. Antonovi. Na jeho místo nastoupila paní Zoubková (od 18. 

11. 2009 došlo v souvislosti s tím ke změně rozvrhu), jako asistentka nastoupila sl. Petrusová. Ta svůj 

pracovní poměr ukončila dohodou k 31. 12. 2009. Funkci asistentky zaujala paní Hallová. Dne 

22. 2. 2010 se žákyně potřebující asistentku odstěhovala, funkce asistentky pedagoga byla proto 

zrušena. Ovšem o měsíc později se přistěhovala dívka, která asistenta pedagoga potřebovala, a paní 

Hallová nastoupila 3. 5. 2010 jako asistentka pedagoga u této dívky.  

27. 7. 2010 odešla do starobního důchodu uklízečka paní Steinerová. 

Ve funkci výchovného poradce pracuje pí Vítková (v roce 2009/2010 absolvovala doplňující 

vzdělávání – Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením I.). 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají potřebnou kvalifikaci. 

 

Zaměstnanci celkem   20 

Z toho  pedagogové   13 

nepedagogové     7 

 

Věk. složení  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70 celkem 

učitelé  -  1  6  3  1 11 

vychovatelky -  -  -  2  - 2 

ostatní  -  -  3  4  - 7 

 

Věkový průměr 

pedagogičtí pracovníci  50,4 

ostatní    53,3 

celkem    51,4 

 

Celkový přehled zaměstnanců je přílohou zprávy. 

 

Zápis do 1. třídy, výsledky přijímacího řízení 

Zápis se uskutečnil 5. 2. 2010 od 1600 hodin. Předpokládaný počet dětí v 1. třídě je 17. 

Čtyřem žákům byla povolena školní docházka desátým či jedenáctým rokem, aby měli 

ukončené základní vzdělání.  

Na střední školy a učiliště byli přijati všichni přihlášení žáci.  

Přehled o zápisu a přijímacím řízení tvoří přílohu zprávy. 

 

Výsledky vzdělávání žáků 

Celkový prospěch žáků zůstává na srovnatelné úrovni s předchozími lety. Ze 135 

klasifikovaných žáků prospělo 53 žáků s vyznamenáním, neprospělo 9 žáků. Celkový průměrný 



prospěch školy byl 1,81. Sníženou známku z chování mělo na konci školního roku 6 žáků (4x 

hodnocení uspokojivé, 2x neuspokojivé). Prospěchové tabulky za I. a II. pololetí jsou součástí příloh. 

Hodnocení školního roku 2009/10 z hlediska primární prevence 

Během školního roku proběhly na naší škole preventivní programy ve spolupráci s KPZ Plzeň, 

SVP Domažlice, a to ve všech postupných ročnících:  

1. ročník adaptační program Třída plná pohody 

2. ročník adaptační program Třída plná pohoda – vzájemná tolerance 

3. ročník adaptační program Třída plná pohody – efektivní komunikace 

4. ročník adaptační program Třída plná pohody – třída plná pohody 

5. ročník adaptační program Třída plná pohody – podpora zdravého sebehodnocení, rozvoj 

vlastní odpovědnosti za svůj život 

6. ročník program na téma vztahy s ostatními 

7. a  8. ročník blok  - kamarádství 

9. ročník – téma sebepojetí  

Pro dívky 8. - 9. postupného ročníku se uskutečnila beseda o antikoncepci vedená zdravotní 

sestrou. 

V 6. ročníku proběhla beseda s pracovnicemi SVP Domažlice o záškoláctví. 

V průběhu školního roku byla podána žádost o projekt Projít základní školu společně, vesele 

a kamarádsky z Programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže 

2010-2012. Na tento projekt nám byla přidělena státní dotace. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje Pedagogické centrum v Plzni, Národní institut 

pro další vzdělávání v Plzni, na okrese i REVIS Tachov.  

7 pedagogů absolvovalo 18 vzdělávacích akcí:  

- pokračování kurzu angličtiny v Domažlicích (Natalija Toščeva) 

- účast na seminářích zajišťovaných Pedagogickým centrem v Plzni (Mgr. Marie Vítková, 

Mgr. Milena Bubelová, Mgr. Jana Budková, Mgr. Marcela Husáková, Mgr. Jana Anděl Valečková, 

Věra Frančáková) 

- účast na semináři pořádaném NAEP v Poběžovicích (Natalija Toščeva, Mgr. Jana Anděl Valečková) 

- pokračující studium pro výchovné poradce v rozsahu 63 hodin (Mgr. Marie Vítková) 

Jana Schröpferová dokončila studium učitelství 1. stupně na PF ZČU v Plzni. 

Učitelé se dále vzdělávají četbou odborné literatury, pravidelně se setkávají na schůzkách 

předmětových komisí a metodického sdružení, kde si předávají zkušenosti. 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Výsledky školy byly prezentovány především prostřednictvím soutěží. Tradičně dobrých 

výsledků dosáhli žáci v předmětových soutěžích (německý a anglický jazyk, matematika, dějepis) a ve 

výtvarných soutěžích. Ojedinělých dobrých individuálních výsledků dosáhli žáci ve sportovních 

soutěžích. Přehled soutěží a jejich výsledky jsou přílohou. 

Práce školy je prezentována na jejích webových stránkách, v místním zpravodaji a v novinách. 

Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá zejména v průběhu třídních schůzek a při 

individuálních pohovorech s rodiči. Problémy jsou řešeny třídními učiteli přímo se zákonnými zástupci 

dětí ve spolupráci s vedením školy. 



Během školního roku se uskutečnily ve spolupráci s rodiči (Školskou radou) také některé 

mimoškolní akce. Jedná se o tradiční Vánoční zpívání před školou či letos poprvé uskutečněný Dětský 

den. Kromě toho uspořádala škola pro děti a rodiče Mikulášskou besídku. 

Kulturní akce pro žáky jsou organizovány ve spolupráci s Městským kulturním střediskem 

v Boru. Dále jsou pořádány zájezdy do divadel a kin v Plzni nebo kulturní vystoupení přímo v budově 

školy. 

Spolupráce se zřizovatelem je dobrá. Ředitelka školy je členkou rady města, zástupkyně je 

členkou zastupitelstva. Postupně dochází k rekonstrukci prostor školy. Prioritní akcí je oprava střechy 

na budově tělocvičen. V předcházejících letech střecha opravena byla, ale v letošním roce se její stav 

značně zhoršil, a kvůli tomu dochází ke škodám v tělocvičnách. 

Za spolupráce všech pedagogických pracovníků se daří eliminovat sociálně patologické jevy. 

Veškeré negativní jevy jsou okamžitě řešeny ve spolupráci rodiny a školy, případně dalšími 

kompetentními institucemi (policie, odbor sociálních věcí a zdravotnictví).  

Velkým břemenem pro školu je zvyšující se byrokratická zátěž, která musí být vyřizována na 

úkor vlastní pedagogické, kontrolní a řídící práce. 

 

Výsledky inspekční činnosti a kontrol 

15. 9. 2009 proběhla kontrola KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Byly zjištěny následující 

závady: není zajištěna regulace denního osvětlení v kmenových učebnách, v učebnách pracovní 

výchovy není zajištěno umyvadlo s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou, chybí nášlapné 

odpadkové koše na dívčích toaletách, není vyčleněna hygienická kabinka pro dívky, v každém podlaží 

není k dispozici odvětraná úklidová komora vybavená výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené 

a teplé vody a OOVZ nebyl předložen provozní řád školy. Bylo nahlášeno, že odstranění závad bude 

provedeno do 31. 8. 2010.  

Ve dnech 14. 1. 2010 – 19. 1. 2010 byla provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné 

zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Výsledek kontroly – při 

kontrole plateb pojistného zaměstnavatele nebyly zjištěny žádné nedoplatky. 

ČŠI provedla hodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Přimda. 

Zde byly zjištěny obsahové či formální nedostatky v kapitole: charakteristika školy, charakteristika 

ŠVP, učební plán, učební osnovy. Všechny nedostatky byly odstraněny k 31. 8. 2010.  

Město Přimda provedlo ve dnech 24. 2. 2010 – 25. 2. 2010 veřejnoprávní kontrolu na místě. 

Při kontrole nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.  

Cvičný požární poplach se uskutečnil 1. 6. 2010. 

30. 6. 2010 proběhla ve škole kontrola pracovnicemi Plzeňského kraje. Předmětem kontroly 

bylo ověření věrohodnosti podkladů rozhodných pro stanovení rozpisu rozpočtu přímých výdajů na 

rok 2010. Při kontrolním šetření nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. 

 

Opravy a údržba 

V průběhu školního roku byla provedena rekonstrukce dívčích toalet v 2. patře. Byla zde 

vybudována hygienická kabinka. Do školní jídelny byly zakoupeny nové pracovní stoly. Byly 

provedeny potřebné revize a opravy. Jedna učebna na 1. stupni byla vybavena interaktivní tabulí. 



 

Hospodaření školy za rok 2009 

Rozbor je přílohou výroční zprávy. 

 

Rozvojové a mezinárodní programy 

Ve školním roce 2009 – 2010 se škola nezapojila do žádného rozvojového ani mezinárodního 

programu. 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

V rámci celoživotního vzdělávání pokračovala Mgr. Jana Anděl Valečková v tříletém studiu Aj 

na PF ZČU.  

 

Projekty financované z cizích zdrojů 

Škola nerealizovala žádné projekty financované z cizích zdrojů.  

Ve školním roce 2009/2010 byl zpracován projekt „Moderní výuka“ z operačního programu 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizace tohoto projektu bude v době od 1. 9. 2010 po 

dobu 30 měsíců. 

Dále byl zpracován projekt „Projít základní školu společně, vesele a kamarádsky“ z dotační 

oblasti Programů: Oblast protidrogové politiky. Projekt uspěl a bylo získáno 10 400,- Kč, které budou 

čerpány ve školním roce 2010/2011. 

 

 

Spolupráce s odborovou organizací 

Spolupráce školy s odborovou organizací byla dobrá.  


