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1. Základní údaje o škole 
1.1 škola  

název školy Základní škola 
adresa školy Zárečná 1540, 347 01 Tachov 

právní forma příspěvková organizace 
IČO 75006812 

IZO 102 464 294 

identifikátor školy 600 073 912 
vedení školy ředitel: Mgr. Zdeněk Hnát 

zástupce ředitele:  
Mgr. Eva Šmejkalová – I. stupeň, 
Mgr.Jaroslava Hamáčková – II.stupeň 

kontakt tel.: 374 723 128 
fax: 374 723 118 
e-mail: info@zszarecna.cz 
www: www.zszarecna.cz 

 
1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Město Tachov 

adresa zřizovatele Hornická 1695, 347 01 Tachov 
kontakt tel.: 374 703 111 

fax: 374 703 140 
e-mail: podatelna@tachov-mesto.cz 

 

1.3 součásti školy kapacita 
Základní škola 810 

Školní družina 150 

Školní jídelna ZŠ 760 
 
 

1.4 základní údaje o součástech školy 
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/ 
žáků 

Počet 
dětí/žáků na 
třídu 

Počet žáků na 
pedagoga 

1. stupeň ZŠ 16 326 20,37 18,11 

Speciální třída 0 0 0 0 

2. stupeň ZŠ 9 193 21,44 12,86 
Školní družina 5 150 30 30 

Školní jídelna x 476 x x 
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1.5 materiálně-technické podmínky školy 
Učebny, herny 29 (24 učeben, 5 heren) 

Odborné pracovny, knihovna, 
multimediální učebna 

13 (chemie, fyzika, přírodopis, 2 x 
hudební výchova, 2 x počítačová 
učebna, 2 x cizí jazyky, výtvarná 

výchova, žákovská knihovna, učitelská 
knihovna, školní kuchyňka) 

Hřiště 1 (školní hřiště s atletickou dráhou, 
hřištěm na malou kopanou a 

sektorem pro skok daleký a vrh koulí) 
+ 

víceúčelové hřiště s umělým 
povrchem (20 x 40 m) 

Tělocvičny 2 (12 x 21 m) 
Dílny a pozemky 3 (kovodílna, dřevodílna, pozemek) 

Žákovský nábytek Výškově stavitelné lavice a židle, nový 
nábytek do prvních a šestých tříd 

Vybavení učebními pomůckami, 
hračkami, sportovním nářadím apod. 

Průběžné doplňování dle potřeb a 
finančních možností s využitím 

prostředků krajského úřadu, 
zřizovatele a sponzorských darů.  

Vybavení žáků učebnicemi a učebními 
texty 

Postupné doplňování dle ŠVP. 

Vybavení kabinetů, laboratoří a 
učeben pomůckami 

Průběžné doplňování novými 
pomůckami dle požadavků správců 

kabinetů. 
Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

15 x dataprojektor, 3 x interaktivní 
dataprojektor, 16 x interaktivní tabule 
(1xSmart Board, 15xTriumph Board),  
52 počítačů, internet – celá škola, 30 

notebooků pro pedagogy. 
Dopravní hřiště Moderní dětské dopravní hřiště pro 

výuku dopraní výchovy a pro 
veřejnost. 
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1.6 Údaje o školské radě 
Datum zřízení 21. 03. 2005 s účinností od 01. 09. 

2005 
Počet členů školské rady  6 

Kontakt Předsedkyně  
zástupce pedagogů 
Blanka Rösslerová,  

607176531 

Členové Zástupce rodičů 
Iveta Kůtová 
Dušan Raba 

Zástupce zřizovatele 
Václav Svoboda 

Ladislava Šťastná 
Zástupce pedagogů 

Helena Muchová 
 

1.7 Údaje o občanském spolku při škole – Spolek rodičů, přátel a dětí školy 

Sídlo Zárečná 1540, 347 01 Tachov 
Zaměření 
26. 01. 2016 spolek 

Koordinace a sjednocování 
výchovného působení rodiny, školy a 
dalších výchovných institucí a účinná 
dobrovolná pomoc škole při plnění 
jejího poslání. 

Kontakt Předseda: Jaroslav Trávníček 
Členové Zástupci zákonných zástupců 

jednotlivých tříd 
 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 
 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 
a) nová soustava 

Kód Obor vzdělání Poznámky 
 

Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola ŠVP „Škola 
pro život“ 

1. - 9. třídy 

 
2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „ŠKOLA PRO ŽIVOT“ – č. 1. – 9. 
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j. 31504/2004-22 
 

3 Přehled pracovníků školy 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem 66 

Počet učitelů ZŠ 33 

Počet vychovatelek ŠD 5 
Počet asistentek pedagoga 12 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 9 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 

 
3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná 
kvalifikace 

% Aprobovanost ve 
výuce 

% 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 94 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně 100 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 75 
 
3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (učitelé, vychovatelky) 
 

Do 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let nad 56 let 
do důch. věku 

v důchod. 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 3 1 7 1 12 3 5 1 4 7 31 

 
 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce 
1 vedoucí školní jídelny  

1 vedoucí kuchařka 

2 kuchařky 
3 pracovnice provozu ŠJ 

1 rozpočtářka 
2 školník 

6 uklízečka 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
4.1 Zápis k povinné školní docházce 
 

počet prvních 
tříd 

počet dětí 
přijatých do 
prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let 

(nástup po 
odkladu) 

počet odkladů pro  
školní rok 

2018/2019 

3 72 11 10 
 
4.2 Výsledky přijímacího řízení 
a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná 
krajem 

0 6 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní 
zkouškou, z devátých  ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední 
školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 
  

1 2 0 11 7 2 23 

  
c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední 
školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou 
zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

19 1 

 
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  
42 1 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled o prospěchu 
Celkový přehled: 
 
 Počet 

žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Neprospělo Počet žáků s 

nedostatečnou 
Nehodnoceno 

1. 
stupeň 

326 218 4 5 0 

2. 
stupeň 

193 53 6 6 0 

Celkem 519 271 10 11 0 

 
5.2. Přehled o chování 
 
Celkový přehled: 
 

 Počet 
žáků 

Pochvala 
TU 

Pochvala 
ŘŠ 

NTU Důtka 
TU 

Důtka 
ŘŠ 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

1. st. 326 201 8 11 5 4 0 0 

2. st. 193 29 5 29 17 3 1 0 
Celkem 519 230 13 41 22 7 1 0 

 
 
 

5.3 Údaje o zameškaných hodinách 
 
 Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 

hodin na 
žáka 

Počet 
neomluvených 

hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 13 673 41,94 0 0 

2. stupeň 11 486 59,51 9 0,04 

Celkem 25 159 48,47 9 0,01 
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6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

Pedagogičtí pracovníci 
Počet vzdělávacích akcí 63 

Celkový počet účastníků 34 

Vzdělávací instituce KCVJŠ Plzeň, NIDV Praha, NIDV Plzeň, 
Středisko služeb školám Plzeň, UK 
Praha, NVÚ Praha 

 
 
7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
 
Spolupráce školy a dalších subjektů: 

Město Tachov, Školská rada, SRPDŠ, DDM Tachov, ZUŠ Tachov, MŠ 
Stadtrodská, MŠ Pošumavská, MŠ Lom, Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Milíře, partnerské školy SRN, MKS Tachov, Úřad práce Tachov, PPP 
Tachov, SPC Plzeň, SVP Domažlice, SVP Plzeň, OSPOD Tachov, Policie ČR, 
Městská policie, Muzeum Českého lesa, Okresní archiv Tachov, ZŠ Lesná, 
Městská knihovna, REVIS Tachov, HZS Tachov, OR AŠSK, psí útulek U Šmudlinky 
 
Významné akce školy 

Projekt pro budoucí žáky 1. tříd a jejich rodiče „Den otevřených dveří“,  
„Václav na kolečkách“ (10. ročník) – soutěž na kolečkových bruslích, 
koloběžkách a odrážedlech pro širokou veřejnost k výročí české státnosti; 

„Rodinný pětiboj“ – 6. ročník, „Den ZŠ Zárečná“ – školní akademie v kině 
Mže; pořadatelství okresních kol předmětových soutěží a olympiád – 
matematická olympiáda, matematický klokan, olympiáda v anglickém jazyce a 
zeměpisná olympiáda; pořádání okresních kol sportovních soutěží - atletický 
čtyřboj, atletický trojboj, basketbal, florbal, McDonald’s Cup – malá kopaná, 
Odznak všestrannosti, přehazovaná, přespolní běh, vybíjená; pořadatelství 
krajských kol sportovních soutěží – atletický čtyřboj, vybíjená, Odznak 
všestrannosti a přespolní běh družstev; Zpívání na schodech – žáci I. stupně 
zpívají vánoční koledy; Jarní jarmark – výstava výrobků žáků a pedagogů před 
Velikonocemi, kroužek pro žáky se SPUCH, mezinárodní spolupráce, podpora 
Domova pro osoby se zdravotním postižením Milíře, žákovská rada je členem 
Škol pro demokracii. 
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Akce k prevenci rizikového chování 
Viz příloha č. 2 

 
Akce k environmentální výchově 

Třídění odpadů – odpadkové koše a kontejnery na třídění odpadů; tradiční 
exkurze do třídičky odpadů v Černošíně; exkurze do čističky odpadních vod 
v obci Svobodka, spolupráce se správou Českého lesa Přimda, akvaristický 
kroužek, projekt „Den Země“; projekt „Do lesa s lesníkem“. 
 
      
  

 Organizování předmětových a sportovních soutěží je jednou z priorit 
školy. Vedení školy se vytvořilo organizační a finanční podmínky  
pro to, aby se soutěží mohlo zúčastnit co nejvíce žáků. Kromě předmětových 
soutěží ve fyzice a chemii jsme obsadili všechny soutěže, které byly na okrese 
organizovány.  Naše škola patřila opět k nejlépe hodnoceným. Svědčí to o 
zájmu dětí a dobré práci většiny pedagogů, kteří často připravují žáky na 
soutěže v době svého osobního volna.  
     Nejtalentovanější žáci v nich dosahovali velmi dobrých výsledků a 
reprezentovali školu v okresních, krajských i republikových kolech. 

Díky velmi dobrým organizačním schopnostem našich pedagogických 
pracovníků jsme pořádali celou řadu okresních a krajských kol. Všechny akce se 
setkaly s příznivým hodnocením a stalo se již tradicí, že žáci z celého kraje 
přijíždějí na tyto sportovní akce do Tachova. Propagujeme nejen naší školu, ale i 
naše město. 

Pro žáky 3. tříd (rozšířená výuka tělesné výchovy) a 7. tříd byl zorganizován 
lyžařský kurz na Šumavě – Horská chata Cihelny, Zadov – výuka sjezdového 
lyžování a snowboardingu, pro žáky 5. tříd (rozšířená výuka tělesné výchovy) se 
uskutečnil lyžařský kurz na Šumavě - Hotel Kolibřík, Špičák. Pro žáky 4. tříd 
(rozšířená výuka tělesné výchovy) byl uspořádán sportovně turistický kurz na 
Šumavě - Horská chata Cihelny, Zadov a pro 6. třídy na Šumavě - Hotel Kolibřík,  
Špičák. Všechny kurzy jsme personálně zajistili především našimi 
pedagogickými zaměstnanci. 

Vyučující odborných předmětů připravili tematické exkurze, třídní učitelé 
organizovali školní výlety v rozsahu 1 až 2 dny. Nejvýznamnější akcí byl týdenní 
pobyt žáků 2. stupně v Anglii. 

Na škole působili čtyři pedagogové, kteří byli garanty okresních soutěží – 
Mgr. Jaroslava Hamáčková – matematika, Mgr. Vladimír Pintíř – zeměpis, Mgr. 
Ivana Kleinová – anglický jazyk a Mgr. Zdeněk Hnát – tělesná výchova a sport. 

Po celý školní rok probíhal 15. ročník soutěže „O nejvšestrannějšího 
sportovce školy“. Závěrečné vyhodnocení, doplněné o ocenění žáků, kteří školu 
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úspěšně reprezentovali v předmětových soutěžích, kulturní vystoupení žáků a 
rozloučení devátých tříd s docházkou do základní školy bylo součástí 7. školní 
akademie „Den ZŠ Zárečná“, která se konala na konci školního roku v kině Mže. 
Součástí akademie je i vystoupení klientů Domova pro osoby se zdravotním 
postižením Milíře, který naši žáci již deset let podporují. 

 
Partnerské školy – 25 let spolupráce škol ze tří měst 
Úspěšně pokračovala spolupráce s partnerskými školami Theobald – 

Schrems-Grundschule Mitterteich, Otto-Wels-Mittelschule Mitterteich a           
se Volkschule Hermsdorf v SRN. Součástí spolupráce byla již několik let 
pořádaná výtvarná soutěž (vyhodnocení v Hermsdorfu), zúčastnili jsme se 
Zimních her na Silberhütte, představili jsme žákům partnerských škol 
sportoviště našeho města (střelnice, bowling, minigolf). Společně s pedagogy 
partnerských škol jsme navštívili partnerské město Mitterteich. 
     Na financování těchto akcí jsme využili projekt KÚ Plzeňského kraje. 

  
7.2 Prezentace školy na veřejnosti 

 
Veřejnost je seznamována s děním ve škole pravidelnými příspěvky  

do místních novin a kabelové televize. Veškeré příspěvky do Tachovského 
deníku byly na škole prezentovány ve vestibulu školy.   

K lepší informovanosti přispívaly i internetové stránky školy. Rozšířili jsme 
množství informací a snažili jsme se zadávat včas aktuality o dění ve škole.  

Učebny školy jsme veřejnosti pronajímali ke vzdělávacím akcím. 
Nejčastěji si místnosti pronajala Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 
ČR (výuka českého jazyka pro cizince), Pedagogicko-psychologická poradna 
Plzeň, pobočka Tachov. 

Obě tělocvičny byly v odpoledních hodinách využívány v plné míře. 
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem je veřejností využíváno především 
v době hlavních prázdnin.  

O prázdninách na naší škole organizoval sportovních klub Lokomotiva 
Karlovy Vary basketbalová soustředění a proběhly dva turnusy příměstských 
sportovních kempů pod záštitou naší školy, které byly velmi úspěšné. 

Naši žáci desátým rokem finančně a společnými akcemi podporovali 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře. Považujeme tuto spolupráci 
za jednu z nejvýznamnějších akcí školy.  

Uspořádali jsme pátý „Jarní jarmark“. V rámci tohoto projektu byly 
prezentovány velikonoční výrobky, které vyrobili žáci a pedagogové školy. Akci 
navštěvuje ve velkém počtu veřejnost a opět byla velmi kladně hodnocena.  
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8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2017/2018 neprovedla Česká školní inspekce na škole 
inspekční činnost.  
 
9 Prevence rizikového chování 
 
 Oblast, které jsme na škole jako každý rok věnovali velkou pozornost, 
zaznamenala mnoho kladných hodnocení. Dařilo se nadále spolupracovat 
především s odborem sociálních věcí Městského úřadu Tachov, Střediskem 
výchovné péče v Domažlicích, Centrem pro zrakově postižené v Plzni a 
pedagogicko-psychologickou poradnou v Tachově. 
 Pro žáky 6. tříd jsme připravili adaptační kurz (GO kurz) v dětském letním 
táboře v Kořenu.  
 Podrobnější hodnocení přináší příloha č. 2. 
 
10 Hospodaření školy 

 
V oblasti hospodaření nedošlo k překročení žádných závazných 

ukazatelů. 
Mzdové prostředky byly čerpány v plné výši. Z finančních prostředků zřizovatele 
na činnost školy byly ušetřené částky rozděleny do rezervního fondu. Podrobný 
rozbor hospodaření je vždy předkládán za účetní období (kalendářní rok) 
zřizovateli. 
 Viz. Příloha č. 3. 
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11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola se zapojila do těchto programů: 
 

Program Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2018 
 

Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování 
mezinárodních studijních programů v roce 2018“ – projekt „Most 
porozumění“. 
 
MŠMT 
 

Výzva „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“ 
Ovoce a mléko do škol – projekt – dotované ovoce pro žáky 1. – 7. třídy 
Škola plná zdraví – program pro školní jídelny pod záštitou Společnosti  

     pro výživu 
 Výzva 47 – IROP – modernizace odborných učeben 
 
Finanční podpora činnosti Městem Tachov: 
     10. ročník závodů pro širokou veřejnost „Václav na kolečkách“ 

6. ročník víceboje pro veřejnost „Rodinný pětiboj OVOV“ 
Okresní kolo Odznaku všestrannosti  
Doprava žáků na republiková finále (šachy, Zlín) 
Příměstské sportovní kempy 

 
12 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
  

 Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se ve školním roce 
2017/2018 nezapojil žádný pedagog. 

 
 
13 Spolupráce s odborovou organizací 

Odborová organizace na škole nepracuje. 
 

14 Závěr  
Od školního roku 2017/2018 jsme otevřeli čtrnáct tříd s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy. 
V rámci propagace školy jsme připravili pro širokou veřejnost akce, které 

jsou již tradiční  - Václav na kolečkách, Rodinný pětiboj, Volejbalový turnaj      
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pro rodiče žáků, sportovní kroužky Centra sportu, Zpívání na schodech, Jarní 
jarmark, Školní akademie v kině Mže “Den ZŠ Zárečná“. Pokračovali jsme             
v úspěšné spolupráci s DDM Tachov a otevřeli zájmové kroužky pro žáky naší 
školy. 

 Opět jsme zapojili mnoho dětí do mimoškolní činnosti, soutěží a 
olympiád. Využili jsme rozvojové programy, dokázali jsme získat finanční 
prostředky z dotačních programů, zlepšili jsme pracovní prostředí pro žáky i 
učitele.  

Pro velký zájem veřejnosti o využívání dopravního hřiště jsme otevřeli i   
o víkendech a o prázdninách. Uspořádali jsme okresní kolo Dopravní soutěže. 

Významnou akcí ve školním roce byla oslava 25 let spolupráce 
s partnerskými školami v Mitterteichu a Hermsdorfu. 

Našim zájmem stále zůstává vytvoření moderního a bezpečného 
prostředí pro žáky a zaměstnance školy. 
 
 
 

Tachov 26. 09. 2018 
      Mgr. Zdeněk Hnát 


