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Škola je zařazena do školského rejstříku od 1.9.2007 s názvem Základní škola a mateřská škola 

Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem 650 048 342. 

 

1. Základní údaje o škole 
 

 

Adresa:   Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace 

    Strážov 92, 340 21 Janovice nad Úhlavou 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Identifikátor právnické osoby:  

IČO: 750 06 103 

IZO: 102 164 568 

Ředitelka školy:  Mgr. Šárka Rašková, Pavel Prošek 

Kontakt:   376 392 419, info@skolastrazov.cz 

Webová stránka:  www.skolastrazov.cz 

Zřizovatel: Město Strážov, MÚ Strážov, Strážov 71, 340 21 Janovice 

nad Úhlavou 

Organizační jednotky školy: 

Mateřská škola – 2 třídy, kapacita 56 dětí 

    Základní škola – 8 tříd, kapacita 270 žáků 

    Školní družina – 2 oddělení, kapacita 60 žáků 

  Školní jídelna – školní stravování, stravování zaměstnanců školy,  

doplňková činnost, kapacita 250 jídel 

Vzdělávací program: ŠVP ZŠ a MŠ Strážov, č.j. 233/2016 z 26.8.2016 

  

mailto:info@skolastrazov.cz
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2. Základní údaje o součástech školy 
 

2.1 Mateřská škola  
 

Kapacita: 56 dětí 

IZO: 107 542 838 

Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

a příslušnými prováděcími právními předpisy. 

Ve školním roce 2021/2022 fungovala mateřská škola ve 2 odděleních, která k 30.9. 

navštěvovalo 37 dětí, z toho 3 děti s odkladem PŠD, docházku k 31.8.2022 ukončilo 12 dětí, 

z toho 12 odešlo do 1. třídy naší ZŠ. V mateřské škole pracují čtyři kvalifikované učitelky. 

 

2.2 Základní škola 
 

Kapacita: 270 žáků 

IZO: 102 164 568  

Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 až 56 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

a příslušnými prováděcími právními předpisy. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových 

oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy: 79-01-C Základní škola. 

Na 1. stupni základní školy bylo vyučováno 5 ročníků ve čtyřech třídách. Vzhledem k nízkému 

počtu žáků byl spojen 3. a 5. ročník, výuka ČJ a M ale v těchto ročnících probíhala odděleně. 

Potřebné finanční prostředky na zajištění oddělené výuky hradil zřizovatel školy. Se žáky se 

SVP zde pracovaly 3 asistentky pedagoga. 

Na 2. stupni byly vyučovány 4 ročníky ve 4 třídách. Se žáky se SVP zde pracovaly 4 asistentky 

pedagoga. 

Na konci školního roku měla škola 149 žáků. 

Ve škole se vyučoval nepovinný předmět Náboženství. 

V rámci zájmových útvarů probíhalo paličkování. Kroužek navštěvovalo 32 dívek. 

Ve druhém pololetí školního roku bylo ke vzdělávání přijato 5 ukrajinských žáků (vedeni jako 

azylanti) z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině. 
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2.3 Školní družina 
 

Kapacita: 60 žáků 

IZO: 115 300 295  

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

a příslušnými prováděcími právními předpisy. 

Školní družina byla ve školním roce 2021/2022 organizována ve 2 odděleních. K 30.9. školní 

družinu navštěvovalo 47 žáků – 27 v prvním oddělení a 20 ve druhém oddělení. 

Od září 2021 byl nově prodloužen provoz školní družiny o 1 hodinu, a to od 6:30 do 16:00. 

Úplata za vzdělávání byla 70 Kč za měsíc. 

 

2.4 Školní jídelna 
 

Kapacita: 250 jídel 

IZO: 102 616 183 

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  

a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců 

organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu 

s příslušnými prováděcími právními předpisy. 

Ve školní jídelně se k 31.10 2021 stravovalo 195 strávníků. Školní jídelna dále zabezpečuje 

doplňkovou činnost – stravování cizích strávníků (53 strávníků). 

 

3. Školská rada 
 

Školská rada byla zřízena 26.11.2014. Poslední volby proběhly na jaře roku 2021. Rada má  

6 členů – dva z řad pedagogických pracovníků (Mgr. Simona Hlomová a Mgr. Hana 

Ulrychová), dva členy jmenoval zřizovatel (paní Eva Ebenstreit, pan Jiří Toman). Dva členové 

školské rady byli zvoleni z řad zákonných zástupců žáků (paní Markéta Fürbacherová a paní 

Jaroslava Hanžlíková). Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Markéta Fürbacherová. 
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4. Materiálně – technické podmínky školy 
 

Základní škola má 10 vyhovujících učeben, z nichž dvě jsou využívány jako odborné pracovny- 

(1. stupeň ZŠ učebna s klavírem a interaktivní tabulí, 2. stupeň ZŠ učebna s počítači  

a dataprojektorem). 

V budově 2. stupně je využívána odborná pracovna pro výuku přírodopisu, chemie, informatiky 

a fyziky. V této učebně je 24 počítačů s internetovým připojením. 

Všechny třídy 2. stupně jsou dále vybaveny počítači a plazmovou televizí.  

 

V budově 1. stupně je využívána jedna pracovna. Vyučují se zde hudební výchova a jazyky. 

Tato učebna je vybavena počítačem a interaktivní tabulí. Dále zde probíhá oddělená výuka ČJ 

a M žáků 3. a 5. ročníku. 

V rámci výuky pracovních činností byl využíván školní pozemek a pracovna dílen, která se 

nachází v přízemí budovy 1. stupně. Dále je využívána kuchyňka, která se nachází v suterénu 

budovy 2. stupně. 

Pro výuku tělesné výchovy škola využívá tělocvičnu, která je umístěna v suterénu budovy  

2. stupně. Dále je využívána sokolovna, sportovní areál u sokolovny, fotbalové a hasičské 

hřiště. Žáci mají k dispozici stůl na stolní tenis. Další sportovní vybavení školy je na dobré 

úrovni a je pravidelně obměňováno. 

Žáci pracují s učebnicemi a učebními texty, které jsou vhodné pro ŠVP, podle kterého jsou žáci 

vyučováni. Učební pomůcky využívané v jednotlivých předmětech vyhovují požadavkům 

výuky a dle finančních možností jsou obměňovány. Žákovský nábytek byl obměněn již ve 

všech učebnách, obměna čeká ještě školní družinu. 

 

5. Základní údaje o pracovních školy 
 

Ve škole bylo k 30.9.2021 celkem 36 zaměstnanců. Z toho na základní škole 14 učitelů  

a 7 asistentů pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny a 1 pedagog volného času,  

4 nepedagogičtí zaměstnanci. V mateřské škole pracovaly 4 učitelky a 1 nepedagogický 

pracovník. Ve školní jídelně pracovali 4 zaměstnanci. 

Pedagogičtí pracovníci Celkem fyzicky Z toho kvalifikovaní 

Ředitelka 1 1 

Učitelé 1. stupeň 7 6 

Učitelé 2. stupeň 7 6 

Učitelky MŠ 4 4 

Asistenti pedagoga 7 7 

Vychovatelky ŠD 2 2 

Celkem úvazky 21,35 19,75 
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Nepedagogičtí pracovníci Celkem fyzicky Z toho kvalifikovaní 

Vedoucí ŠJ 1 X 

Kuchařky 3 X 

Uklízečky 3 X 

Školník 1 X 

topič 1 X 

Celkem úvazky 8,89 x 

 

 

6. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do 

středních škol 
 

6.1 Zápis k předškolnímu vzdělávání 
 

Pro školní rok 2021/2022 bylo do mateřské školy přijato 12 žáků. 

 

6.2 Zápis k povinné školní docházce 
 

Pro školní rok 2021/2022 bylo do 1. třídy přijato 18 žáků.  

Odklad byl udělen čtyřem žákům. 

V průběhu roku bylo ke vzdělávání přijato 5 azylantů z důvodu válečného konfliktu na 

Ukrajině. 

 

6.3 Výsledky přijímacího řízení 
 

- na víceletá gymnázia přijato: 1 

- na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, bylo z devátých 

ročníků přijato: 

Gymnázia Obchodní 

akademie 

Zdravotní 

školy 

Průmyslové 

školy 

Ostatní 

střední školy 

1 1 2 5 3 

 

- do učebních oborů bylo přijato: 6 

- počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 18 

- počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: 

o v devátém ročníku: 18 

o v nižším ročníku: 0 
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7. Kontrola provedená ČŠI 
 

Poslední kontrola provedená ČŠI proběhla na naší škole ve školním roce 2018/2019. Nebylo 

zjištěno porušení právních předpisů. 

Čj. ČŠIP-659/19-P 

 

8. Výsledky výchovně – vzdělávacího procesu 
 

8.1 Přehled prospěchu (stav k 30.6.2022) 
 

1. stupeň 

Ročník Počet žáků prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

neprospělo nehodnoceno 

1. 18+1 0 18+1 0 0 

2. 14 2 12 0 0 

3. 12 5 7 0 0 

4. 16+1 5 11+1 0 0 

5. 13 5 8 0 0 

Celkem 73+2 17 56+2 0 0 

 

2. stupeň 

Ročník Počet žáků prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

neprospělo nehodnoceno 

6. 16 12 2 2 0 

7. 20 15 5 0 0 

8. 23 13 10 0 0 

9. 18 15 3 0 0 

Celkem 77 55 20 2 0 

 

Celkový přehled 

 Počet žáků prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

neprospělo nehodnoceno 

1.stupeň 73+2 17 56+2 0 0 

2.stupeň 77 55 20 2 0 

Celkem 150+2 72 76+2 2 0 
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V prvním pololetí školního roku 2021/2022 plnili povinnou školní docházku v zahraničí dle  

§ 38 školského zákona dva žáci. Ti byli k 31.12.2021 odhlášeni. 

 

8.2 Hodnocení chování 
 

 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 

I.pololetí 146+2 žáků 0 žáků 0 žáků 

II.pololetí 148 žáků 1 žák 0 žáků 

 

8.3 Přehled výchovných opatření (celý školní rok) 
 

1. stupeň ZŠ 

Ročník Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Napomenutí 

TU 

Důtka TU Pochvala 

ŘŠ 

Důtka ŘŠ 

1. 17 0 1 0 0 0 

2. 14 0 0 0 0 0 

3. 12 0 0 0 0 0 

4. 16 0 0 0 0 0 

5. 13 0 0 0 0 0 

Celkem 72 0 1 0 0 0 

 

2. stupeň ZŠ 

Ročník Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Napomenutí 

TU 

Důtka TU Pochvala 

ŘŠ 

Důtka ŘŠ 

6. 16 1 1 2 0 0 

7. 20 4 1 2 0 0 

8. 23 4 0 1 0 0 

9. 18 1 0 1 1 0 

Celkem 77 10 2 6 1 0 

 

Celkový přehled 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Napomenutí 

TU 

Důtka TU Pochvala 

ŘŠ 

Důtka ŘŠ 

1.stupeň 72 0 1 0 0 0 

2.stupeň 77 10 2 6 1 0 

Celkem 149 10 3 6 1 0 
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8.4 Údaje o zameškaných hodinách1 
 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1.stupeň 8609 119,569 0 0 

2.stupeň 7130 92,597 24 0,312 

Celkem 15739 105,631 24 0,161 

 

9. Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 
 

9.1 Organizace výchovně – vzdělávacího procesu školy 
 

Rozvrhy hodin byly sestaveny tak, aby vyhovovaly požadavkům psychohygieny  

a zohledňovaly dojíždějící žáky.  

Školu navštěvovali žáci se SVP, pro které měli vyučující vypracovány individuální vzdělávací 

plány. Školní řád, jehož součástí je i klasifikační řád, byl vypracován na základě nového 

školského zákona č. 561/2004, v platném znění. 

Informace o průběhu vzdělávání byly rodičům předávány pomocí zápisů v žákovských 

knížkách. Dále pak na rodičovských schůzkách. 

Výuka byla ve školním roce 2021/2022 opět narušena koronavirovou pandemií, v důsledku 

karantén zůstávali žáci velmi často doma. 

 

9.2 Materiální podpora výuky 
 

Materiální vybavení učeben je limitováno finančními možnostmi školy. Interiér učeben je 

nadále obměňován a modernizován.   

 

9.3 Vyučovací formy a metody 
 

Plnění stanovených cílů bylo sledováno vyučujícími. Velký důraz byl mimo vzdělávací cíle 

kladen také na podporu osobního a sociálního rozvoje žáků, taktéž na rozvoj jejich sebedůvěry, 

vzájemného respektování a tolerance. 

Velký důraz byl kladen na aktivní zapojení všech žáků do výuky, monitorování a uplatnění 

jejich individuální schopností a dovedností. 

 
1 Výše absencí ovlivněna koronavirovou pandemií a následnými karanténami. 
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9.4 Hodnocení žáků 
 

Při hodnocení žáků bylo využíváno klasifikace, a to v souladu s platným klasifikačním řádem. 

V průběhu školního roku vyučující dbali na formativní hodnocení, sebehodnocení žáků  

a hodnocení individuálních pokroků. 

 

10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků školy 
 

Množství kurzů DVPP bylo i v tomto školním roce ovlivněno koronavirovou pandemií.  

 

Programy pro pedagogické pracovníky Počet pracovníků 

DVPP 2 – MŠ 

Samostudium Všichni pg.pracovníci 

Seminář PPP – výchovný poradce 1 

 

11. Účast žáků v soutěžích, mimoškolní aktivity 
 

11.1 Účast a umístění v soutěžích 
 

Soutěž Umístění Poznámka 

Zeměpisná olympiáda 5. a 6. místo okresní kolo 

Informatika  pouze školní kolo 

Fotbal 2.místo okresní kolo 

Pohár rozhlasu  okresní kolo 

50. Mochtínský běh 1., 2. a 4. místo  

Matematický klokan  pouze školní kolo 

Mladý zahrádkář 1., 2. a 4. místo postup do národního kola 

Floristická soutěž 1.místo postup do národního kola 

O zlatou srnčí trofej 1.a 2. místo okresní kolo 

Požární ochrana očima dětí 1., 2. a 3. místo okresní kolo 

Požární ochrana očima dětí 1.místo krajské kolo 
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 11.2. Mimoškolní aktivity 

 

 
Ve školním roce 2021/2022 byly mimoškolní aktivity výrazně omezeny z důvodu koronavirové 

pandemie a častých karantén žáků. 

Akce: 

- Sportovní den – 29. června proběhl sportovní den žáků 2. stupně. Soutěžili např. ve 

fotbale či stolním tenisu. 

- Přespání ve škole – žáci 2. ročníku v posledním červnovém týdnu strávili společně 

s paní učitelkou jednu noc ve škole. Stejně tak žáci 5. ročníku, kteří se tak mile rozloučili 

s 1. stupněm. 

- Pohádkový les – příležitostná akce školní družiny se uskutečnila v sobotu 28. května 

2022. Tato akce se vyjma covidového roku 2020/2021 tradičně pořádá již od roku 1990. 

- Letní příměstský tábor – v srpnu proběhl v prostorách školy a jejím okolí 1. ročník 

příměstského tábora. Tato akce měla mnoho pozitivních ohlasů. 

- Předváděcí akce paličkování pro zájezdy – v měsících červenci a srpnu se konaly  

4 předváděcí akce paličkování pod vedením paní vychovatelky Jitky Jiříkové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla projednána se všemi pracovníky 

školy a byla schválena pedagogickou radou a školskou radou. 

 

 

Ve Strážově dne 19.10.2022 


