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Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková

Základní údaje o škole

Název školy:
Ulice, číslo:
PSČ:
Město:
Okres:

Základní škola Přimda, příspěvková organizace, okres Tachov
Školní 264
348 06
Přimda
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
školní družina
školní jídelna

Telefon:

škola
374 616 543
škola mobil
602 838 802
jídelna
374 616 547
jídelna mobil
732 991 537
školní družina mobil 604 192 059
zsprimda@seznam.cz (ředitelka školy)
vitmarie@seznam.cz (zástupce ředitelky školy)
SborovnaPrimda@seznam.cz (sborovna)

E-mail:

102 464 201
115 900 071
102 628 742

Webové stránky: www.zs.primda.cz
Titul, jméno a příjmení ředitelky školy: Mgr. Marcela Husáková
Titul, jméno a příjmení zástupce:
Mgr. Marie Vítková
Školská rada:

Jitka Pavelková, Lenka Vysoká, Kateřina Šmehylová,
Mgr. Marie Vítková, Mgr. Magdaléna Kálalová, Martina Daňková,
Iveta Junková, Zdeňka Vogeltanzová, Alena Komárková
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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 náležejí dvě hřiště - travnaté a víceúčelové - a skleník.
K vlastní budově školy přiléhá dále bytovka se dvěma bytovými jednotkami.
Kromě 8 kmenových tříd je ve škole 11 odborných učeben, které jsou pravidelně využívány
(počítačová učebna, kovodílna, odborná učebna pro výtvarnou výchovu, hudební výchovu, fyziku
a chemii, zeměpis, studovna s knihovnou, dějepis a přírodopis, dále cvičná kuchyňka, dřevodílna).Pro
výuku přírodopisu a pracovních činností je k dispozici skleník. 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. 2012navštěvovalo školu 154 žákův 8 třídách (2. a 3. třída
byly spojené).
Školu navštěvovali žáci z Přimdy a dalšíchokolních obcí, z nichž některé jsou v obvodu jiných
škol: Přimda, Kundratice, Malé Dvorce, Velké Dvorce, Újezd pod Přimdou, Rájov, Třískolupy, Bor,
Nová Ves, Rozvadov, Pavlíkov, Hošťka, Svatá Kateřina, Třemešné, Diana. Seznam tříd s třídními učiteli
je přílohou zprávy (příloha č. 1).
Školní družina má dvě oddělení. Kapacita školní družiny je 60 dětí. Prostorové podmínky
a vybavení družiny jsou na dobré úrovni.
Školní jídelna má kapacitu260 obědů. Počet vydaných obědů se pohybuje kolem 150, z toho
cizích strávníků jecca20.
V rámci školy mohly děti navštěvovat zájmové kroužky - výtvarný, keramický, pohybové hry,
pěvecký a tanečně - sportovní. Ve škole působila rovněž pobočka hudebního oboru ZUŠ Tachov.
Toho využívali naši žáci při výuce hry na různé hudební nástroje (keyboard, flétna).
Vzdělávací program, učební plány
Na naší škole se vzdělávají žáci od 1. do 9. postupného ročníku. Ve všech ročnících se
vzdělávalo podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV, ZŠ
Přimda,č.j. 20/2009). Pro všechny ročníky jsou zpracovány osnovy, učební a časové plány.
Pro žáky 3. a 4. třídy je zajištěn plavecký výcvik v místním plaveckém bazénu.
Učební plány jsou přílohou zprávy (příloha č. 2).
Přehled pracovníků školy
Celkový počet zaměstnanců je 22: 15 pedagogů (11 učitelů, 2 vychovatelky, 2 asistentky
pedagoga), 3 kuchařky, 4 provozní zaměstnanci.Do pedagogického sboru přibyla nová asistentka
pedagoga –Jana Burešová.
Všichni pedagogičtí pracovníci mají potřebnou kvalifikaci.
Zaměstnanci celkem
Z toho pedagogové
nepedagogové

22
15
7

3

Věk. složení
učitelé
vychovatelky
asistentky
ostatní

21-30
1
1

Věkový průměr
pedagogičtí pracovníci
ostatní
celkem

31-40
1
1
-

41-50
5
-

51-60
5
2
5

61-70
1

celkem
11
2
2
7

49,13
51,29
49,82

Celkový přehled zaměstnanců je přílohou zprávy (příloha č. 3).
Zápis do 1. třídy, výsledky přijímacího řízení
Zápis se uskutečnil 25. 1. 2013 od 1600 hodin. Předpokládaný počet dětí v 1. třídě je 18.
Jednomužákovi byla povolena školní docházka desátým rokem, aby měl ukončené základní
vzdělání.
Na střední školy a učiliště byli přijati všichni přihlášení žáci.
Přehled o zápisu a přijímacím řízení tvoří přílohu zprávy (příloha č. 4).
Výsledky vzdělávání žáků
Celkový prospěch žáků zůstává na srovnatelné úrovni s předchozími lety. Ze 149
klasifikovaných žáků jich na konci I. pololetí prospělo s vyznamenáním 63, prospělo 79, neprospěli
4 a 3 žáci nebyli hodnoceni. Celkový průměrný prospěch byl 1,760.
V II. pololetí ze 147 klasifikovaných žáků prospělo 60 žáků s vyznamenáním, prospělo 82 žáků
a neprospělo 5 žáků.Celkový průměrný prospěch školy byl 1,705. Sníženou známku z chování měli na
konci školního roku 3 žáci(hodnocení uspokojivé). Prospěchové tabulky za I. a II. pololetí jsou součástí
příloh (příloha č. 5).
Projektové dny
V průběhu školního roku jsme pro žáky připravili celkem10 projektových dnů. Jednalo se o:
Mikuláš, Masopust a Velikonoce - tyto tři projektové dny jsou určeny pro žáky 1. stupně a jsou
součástí projektu Zvyky a tradice
Halloween, Vánoce a Velikonoce – tyto tři projektové dny jsou určeny žákům 2. stupně a jsou
součástí projektu Jiný kraj, jiný mrav
Žijeme v Evropě – projektový den určený žákům 2. stupně, naše škola zvítězila s tímto projektem
v Plzeňském kraji a získala 50.000,- Kč
Den Země – projektový den společný pro všechny žáky školy, žáci si připomněli důležitost
odpovědného chování vůči našemu životnímu prostředí, v rámci projektového dne rovněž
uklízeli odpadky v okolí Přimdy (úklid proběhl v součinnosti s Městským úřadem v Přimdě)
Umění přežít a Den bez úrazů – oba projektové dny jsou součástí zastřešujícího projektu Cvičení
v přírodě a jsou určeny pro všechny žáky školy; žáci se nejprve teoreticky učí, jak zvládnout
mimořádné situace, jak poskytnout první pomoc, jak se chovat v přírodě atd., své teoretické
poznatky si pak ověřují na praktických úkolech
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Hodnocení školního roku 2012/2013 z hlediska primární prevence
V přípravném týdnu (28. 8. 2012) proběhlo pod vedením lektorky Mgr. Andrey Suchardové
školení „e-bezpečnost“ pro učitele zaměřené na Facebook. V říjnu toto školení absolvovali i někteří
rodiče.
Na podzim byl dokončen projekt KPZ z PPP Plzeň pro 1. stupeň nazvaný Třída plná pohody.
Policie ČR si pro žáky 1. i 2. stupně připravila besedu na téma šikana.
Naše škola spolupracovala i s občanským sdružením KOTEC, které zajistilo na podzim program
pro žáky 2. stupně na tato témata:
- 6. třída – sebevědomí
- 7. třída – hodnoty a přání
- 8. třída – legální a nelegální drogy
- 9. třída – partnerské vztahy a sex
Na jaře se pod jejich vedením uskutečnil preventivní program „Hra o drogách“.
Zajímavá pro děti byla sportovně-motivační přednáška profesionálního sportovce Freestyle
BMX Dominika Nekolného, který v roce 2012 odstartoval projekt motivačního programu zvaný
DRUGFREE.CZ.
Na téma „poruchy příjmu potravy“ si žáci 2. stupně vyslechli přednášku psycholožky Mgr. Ivany
Holubcové.
Některé preventivní akce připravili naši učitelé pro žáky sami:
- Cvičení v přírodě (dvoudenní projekt: Umění přežít a Den bez úrazů)
- Seznam se bezpečně – promítání filmu o nebezpečí internetu
- letáky a plakáty do tříd – Desatero bezpečných on-line nákupů.
Hodnocení školního roku 2012/2013 z hlediska práce výchovného poradce
Na začátku školního roku byliučitelé seznámeni se žáky, kteří jsou v péči PPP v Tachově
a Plzni.
Během školního roku jsou žáci objednáváni na vyšetření v PPP (kontrolní vyšetření, noví žáci
po konzultaci s rodiči), je zajištěno schválení IVP v PPP Tachov a Plzeň, 8. a 9. třída pracovala
s portálem „Studuj v Plzeňském kraji“ – výběr vhodných škol a seznámení se s jednotlivými
profesemi, v 5., 7. a 9. třídě byl zjišťován zájem dětí o studium na středních školách, výchovná
poradkyně pomáhá učitelům s vypracováním individuálních vzdělávacích plánů.
Během školního roku se žáci zúčastnili řady akcí:
- 25. 9. zájezd žáků 7., 8. a 9. třídy na soutěž učňovských škol spojenou s ukázkami řemesel v Plzni
- 8. 11. exkurze žáků 7., 8. a 9. třídy do Černošína
- 13. 11. 8., 9. třída - Kam na školu, kam do učení – přehlídka škol v Tachově
- 15. 11. 9. třída návštěvaÚP Tachov
- 21. 11. SRPMŠ pozvání výchovných poradců ze středních škol, prezentace středních škol rodičům
a žákům 9. třídy
- leden – pomoc žákům 9. třídy s vyplňováním přihlášek na střední školy
- květen – evidence výsledků přijímacího řízení – všichni přijatí
- červen – 8. třída návštěva ÚP Tachov
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola
Plzeň, AV Media Praha, Agentura Majestic , v.o.s.
7 pedagogů absolvovalo 22 vzdělávacích akcí (příloha č. 6).
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Učitelé se dále vzdělávají četbou odborné literatury, pravidelně se setkávají na schůzkách
předmětových komisí a metodického sdružení, kde si předávají zkušenosti.
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Jedna učitelka navštěvovala Jazykový kurz angličtiny pro pokročilé v Domažlicích. Jedna
učitelka ukončila studium ICT koordinátorů v Plzni.
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,
zeměpis) a ve výtvarných soutěžích. Ojedinělých dobrých individuálních výsledků dosáhli žáci ve
sportovních soutěžích. Přehled soutěží a jejich výsledky jsou přílohou (příloha č. 7).
Práce školy je prezentována na jejích webových stránkách, v místním zpravodaji
a v Tachovském deníku.
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 a Školní akademii. Kromě
tohouspořádala škola pro děti a rodiče Mikulášskou besídku a Masopustní rej.
Spolupráce školy se zřizovatelem
Spolupráce se zřizovatelem je dobrá. Ředitelka školy a zástupkyně jsou členky zastupitelstva
města. Díky financím z města dochází k rekonstrukci prostor školy.
Výsledky inspekční činnosti a kontrol
Dne 13. 3. 2013 byla provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém
pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Dne 12. 3. 2013 a 11. 6. 2013 provedla Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem
v Plzni, ÚP Tachov kontrolní zjištění. Při prvním kontrolním zjištění bylo zjištěno, že není dodržována
teplota hotových pokrmů. Tento nedostatek byl okamžitě vyřešen zakoupením regenerační trouby
pro udržování teploty potravin. Při kontrole dne 11. 6. 2013 nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Pracovníci hygienické stanice zhodnotili, že nedostatky zjištěné dne 15. 9. 2009 byly odstraněny.
Cvičnýpožární poplach se uskutečnil 31. 5. 2013.
Opravy a údržba
Během letních prázdnin byla provedena oprava střechy na spojovacím úseku mezi hlavní
budovou a tělocvičnami.
V průběhu školního roku byla provedena rekonstrukce toalet u tělocvičen a toalet
učitelských.Učebna fyziky - chemie a studovna s knihovnou byly vybaveny novými interaktivními
tabulemiSmartBoard.
Došlo k přestěhování a následnému vymalování kabinetů přírodopisu a matematiky. Kuchyň
byla vymalována a byly vybudovány dva nové výdejové stoly. Do školní jídelny byla zakoupena nová
myčka nádobí a regenerační trouba.
Byly provedeny potřebné revize a opravy.
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Během letních prázdnin byla provedena výměna lina v učebně výtvarné výchovy a došlo
k opravě lina v celé budově školy. Ve většině místností se jednalo pouze o drobné opravy.
Hospodaření školy za rok 2012
Rozbor je přílohou výroční zprávy (příloha č. 8).
Rozvojové a mezinárodní programy
V průběhu školního roku 2012 – 13 se žáci 7. -9. ročníku zapojili do tří e-Twinningových
projektů. Ve spolupráci s naší partnerskou školou ve francouzském Draguignanu jsme uskutečnili
projekt Art puzzles (Umělecká puzzle) – cílem projektu bylo seznámit žáky s významnými díly
výtvarného umění. Projekt Endangeredanimals (Ohrožení živočichové), který jsme realizovali se
školou v řecké Ioannině, byl zaměřen poznávání ohrožených živočichů v Řecku a České republice.
Cílem projektu Ourfairytales (Našepohádky) bylo seznámit naše partnery v Litvě s českými pohádkami
a oni nám zase představili pohádky jejich. Komunikačním jazykem všech tří projektů byla angličtina a
pro práci jsme velmi často používali počítače, žáci tedy měli možnost zdokonalit se v anglickém jazyce
a práci na počítači.
V příštím školním roce se žáci 7. – 9. ročníku zapojí do projektu Youngpolyglots (Mladí
polygloti), který připravujeme opět s Collège Jean Rostand v Draguignanu.
Naše škola se rovněž snažila navázat spolupráci s Landgraf-Ulrich-Schule ve Pfreimdu, který je
partnerským městem Přimdy, nebyla však úspěšná.

Grantové projekty
Do listopadu 2012 byly dokončeny poslední sady výukových materiálů z tzv. šablon (EU - peníze
školám). Jednalo se o pracovní listy či prezentace pro matematiku, přírodopis a chemii.
Naše škola podala na krajský úřad žádost o dotaci na „bezpečné branky“. Žádost byla schválena
a na školní hřiště budou instalovány nové branky.
Další projektovou žádost podala naše škola do grantového řízení Oranžová učebna, které
vyhlašuje ČEZ. V případě, že uspějeme, bude učebna fyziky a chemie vybavena novým nábytkem
a moderními učebními pomůckami.
Čtyři vyučující 2. stupně (Mgr. Marela Husáková, Mgr. Jitka Petrusová, Mgr. Jiří Babin a Mgr.
Jana Anděl Valečková) se zapojili do projektu „Český les – místo, kde žiji“, jehož realizátorem je ZŠ
Poběžovice.
Projekty financované z cizích zdrojů
Naše škola se zapojila do projektu „EU – peníze školám“. Do listopadu 2012 byly dokončeny
poslední sady výukových materiálů z tzv. šablon (EU - peníze školám). Jednalo se o pracovní listy či
prezentace pro matematiku, přírodopis a chemii.
Spolupráce s odborovou organizací
Spolupráce ZŠ Přimda se ZO ČMOS při ZŠ je na velmi dobré úrovni. Zástupci (členové) odborů
mají k dispozici místnost pro pořádání porad a schůzí, mají přístup ke kopírování, výpočetní
a komunikační technice. Předsedkyně ZO se pravidelně zúčastňuje porad vedení školy. Zaměstnanci
mají možnost zvyšovat si kvalifikaci a dále se vzdělávat v rámci DVPP podle podmínek stanovených
kolektivní smlouvou.
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