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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 Kašáková – 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 
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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  760 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ 

žáků 

Počet žáků  

na třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

1. stupeň ZŠ 15 337 22,47 18,,72 

speciální třída 0 0 0 0 

2. stupeň ZŠ 11 259 23,54 14,38 

školní družina 5 150 30 30 

školní jídelna x  x x 
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1.5 materiálně-technické podmínky školy 

učebny, herny 31 (27 učeben, 5 heren). 

odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna 11 (chemie, fyzika, 2 x hudební 

výchova, 2 x počítačová učebna, 2 x 

cizí jazyky, 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, třídní 

skříně a skříňky, šatní skříňky. 

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 a 

požadavků pedagogů. 

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Průběžné doplňování novými 

pomůckami dle požadavků správců 

kabinetů. 
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vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 

 

17 x dataprojektor, 3 x interaktivní 

dataprojektor, 19 x interaktivní tabule 

(1xSmart Board, 18xTriumph Board),  

52 počítačů, internet – síť a wifi celá 

škola, 30 notebooků pro pedagogy, 12 

notebooků pro žáky na distanční 

výuku. 

dopravní hřiště Moderní dětské dopravní hřiště pro 

výuku dopraní výchovy a využití 

veřejností. 

 

1.6 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. 
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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 

Zvolení do 31. 08. 2023. 

Zástupce rodičů 

Iveta Kůtová 

Jan Kraft 

Zástupce zřizovatele 

Václav Svoboda 

Ladislava Šťastná 

Zástupce pedagogů 

Helena Muchová 
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2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

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. j. 31504/2004-22 1. – 9. 

 

3 Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

počet pracovníků celkem 72 

počet učitelů ZŠ 36 

počet vychovatelek ŠD 5 

počet asistentek pedagoga 13 

počet správních zaměstnanců ZŠ 10 

počet správních zaměstnanců ŠJ 8 
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3.1 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

učitelé 1. stupně 97 učitelé 1. stupně 94 

učitelé 2. stupně 100 učitelé 2. stupně 93 

vychovatelky ŠD 100 vychovatelky ŠD 100 

 

3.2 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (učitelé, vychovatelky) 

Do 35 let 36 – 45 let 46 – 55 let nad 56 let 

do důch. věku 

v důchodovém 

věku 

Celkem 

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

0 0 0 7 0 14 4 10 1 5 5 36 

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce 

1 vedoucí školní jídelny  

1 vedoucí kuchařka 

2 kuchařky 

4 pracovnice provozu ŠJ 

1 rozpočtářka 

3 školník + správce DH 

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 

2021/2022 

3 74 12 21 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 0 11 

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 

  

2 2 1 9 11 23 48 
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c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední odb. 

učiliště  

celkem 

0 0 0 0 2 0 2 

 

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

zkouškou přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

23 6 

 

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  

51 6 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o prospěchu 

Celkový přehled: 

 

 

5.2. Přehled o chování 
Celkový přehled: 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3. 

stupeň 

1. st. 337 95 0 5 1 0 0 0 

2. st. 259 1 5 15 10 8 2 4 

Celkem 596 96 5 20 11 8 2 4 

 Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků s 

nedostatečnou 

Nehodnoceno 

1. stupeň 337 262 5 5 0 

2. stupeň 259 63 18 18 0 

Celkem 596 325 23 23 0 
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5.3 Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

1. stupeň 9 421 27,955 28 0,083 

2. stupeň 9 309 35,942 309 1,193 

Celkem 18 730 31,426 337 0,565 

 

6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Pedagogové byli přihlášeni na řadu akcí. Z důvodu protiepidemiologických 

opatření se školení neuskutečnila. 

Počet vzdělávacích akcí 4 

Celkový počet účastníků 9 

Vzdělávací instituce KCVJŠ Plzeň, NPI Praha, NPI Plzeň,  
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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 – Mitterteich a Hermsdorf, MKS Tachov, 

Úřad práce Tachov, PPP Tachov, SPC Plzeň, SVP Domažlice, SVP Plzeň, OSPOD 

Tachov, Policie ČR, Městská policie Tachov, Muzeum Českého lesa, Okresní archiv 

Tachov, ZŠ Lesná, Městská knihovna, REVIS Tachov, HZS Tachov, OR AŠSK, psí 

útulek U Šmudlinky 

Významné akce školy 

Většina plánovaných akcí se neuskutečnila z důvodu uzavření škol  od 14. 10. 2020. 

Na základě nepříznivé epidemiologická situace jsme ve školním roce zrušili 

všechny lyžařské a sportovně-turistické kurzy, neorganizovali jsme exkurze a 

výlety, kromě jedné akce jsme neuspořádali žádné sportovní závody, nesetkávali 

jsme s partnerskými školami. 

Jedinou sportovní akcí, kterou jsme uspořádali, byl 31. srpna 1. ročník 

terénního závodu pro děti od 4 do 13 let „Race for Juniors“.  

 

Akce k prevenci rizikového chování 

Viz příloha č. 1 

Akce k environmentální výchově 

Třídění odpadů – odpadkové koše a kontejnery na třídění odpadů; projekty 

„Den Země“, „Do lesa s lesníkem“ a „Ukliďme Tachov – Tresh Hero“. 
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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. 

 
Partnerské školy – 28 let spolupráce škol tří měst 
 
Ve školním roce z důvodu pandemie se neuskutečnila žádná akce 

s partnerskými školami Theobald – Schrems-Grundschule Mitterteich, Otto-Wels-
Mittelschule Mitterteich a s Volkschule Hermsdorf v SRN.  

 
7.2 Prezentace školy na veřejnosti 

Veřejnost byla seznamována s děním ve škole pravidelnými příspěvky                 

do místních novin a kabelové televize.  

K lepší informovanosti přispívaly i internetové stránky školy. V době 

uzavření škol jsme zřídili školní Facebook, na kterém jsme informovali žáky a 

veřejnost 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 a sociální pomoc), Pedagogicko-psychologická poradna 

Plzeň, pobočka Tachov. 

Obě tělocvičny byly v odpoledních hodinách využívány v plné míře jen v září 

a říjnu 2020 a v roce 2021 v květnu a červnu. Zájem o pronájem byl v roce 2021  

minimální. Víceúčelové hřiště s umělým povrchem je veřejností využíváno 

především v době hlavních prázdnin.  

O prázdninách na naší škole organizoval hokejové soustředění HK Klatovy 

a proběhly dva turnusy příměstských sportovních kempů. 

Naši žáci dvanáctým rokem finančně podpořili Domov pro osoby se 

zdravotním postižením Milíře. I v době distanční výuky dokázali tuto sbírku 

zorganizovat. 
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8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Zúčastnili jsme se mezinárodního projektu PIRLS 2021 – předmětem inspekční 

činnosti bylo získání informací o dovednostech a vzdělávání žáků 4. ročníků ZŠ 

v oblasti čtenářské gramotnosti dne 28. 04. 2021. 

Inspekční činnost zaměřená na získávání a analyzování informací o činnosti škol 

v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání dne 01. 06. 2021. 

 

9 Prevence rizikového chování 

 Oblast, které jsme na škole jako každý rok věnovali velkou pozornost i 

v době distanční výuky. Proběhla řada pohovorů se žáky a zákonnými zástupci          

o problémech s plněním povinností v době výuky na dálku. 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. 

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. 2. 

11 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola se zapojila do těchto programů: 

Program Plzeňského kraje v oblasti mládeže a sportu pro rok 2020 
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Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování 

mezinárodních studijních programů v roce 2021“ – projekt „Most 

porozumění“. 

Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2021 – „GO kurz 

6. tříd“. 

Obědy do škol 

MŠMT 

Výzva „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“ – 

Šablony II. 

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 

Finanční podpora činnosti Městem Tachov: 

     12. ročník závodů pro širokou veřejnost „Václav na kolečkách“ 

8. ročník víceboje pro veřejnost „Rodinný pětiboj odznaku všestrannosti“ 

1. ročník „Race for Juniors“ – překážkové závody pro děti 

Republikové finále odznaku všestrannosti v Brně (příspěvek na dopravu) 

 

12 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

 Do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se ve školním roce 

2020/2021 nezapojil žádný pedagog. 

13 Spolupráce s odborovou organizací 

Odborová organizace na škole nepracuje. 
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14 Závěr 

Činnost školy výrazně ovlivnila epidemie COVID-19. 

Jaký byl průběh školního roku?  

14. 10. 2020 – uzavření celé školy 

18. 11.  – prezenční výuka 1. a 2. ročníků, ostatní distanční výuka 

30. 11. – prezenční výuka celého I. stupně + 9. ročníky; ostatní ročníky střídavě 

prezenční a distanční výuka 

01. 01. – 28. 02. 2021 – 1. a 2. ročníky prezenční výuka, ostatní distanční 

01. 03. – 11. 04.  všechny ročníky distanční výuka, škola uzavřena 

12. 04. – rotační výuka žáci 1. st. – prezenční výuka 1. A, 1. B, 1. C, 3. A, 3. B, 5. A,    

5. C; ostatní žáci včetně 2. st. distanční výuka 

19. 04. – rotační výuka žáci 1. st. – prezenční výuka 2. A, 2. B, 2. C, 3. C, 4. A, 4. B,  

4. C, 5. B; ostatní žáci včetně 2. st. distanční výuka 

26. 04. – rotační výuka žáci 1. st. – prezenční výuka 1. A, 1. B, 1. C, 3. A, 3. B, 5. A,    

5. C; ostatní žáci včetně 2. st. distanční výuka 

03. 05. – rotační výuka žáci 1. st. – prezenční výuka 2. A, 2. B, 2. C, 3. C, 4. A, 4. B,  
4. C, 5. B a žáci 2. st. 6. A, B, C, 8. A, B, C  
  
10.05. - rotačně žáci 1. st. – prezenční výuka 1. A, 1. B, 1. C, 3. A, 3. B, 5. A, 5. C a žáci 
2. st. 7. A, B, C, 9. A, B 

 
17. 05. – prezenční výuka všech tříd 
 
 

V průběhu celého školního roku jsme se drželi doporučení MŠMT. Obtížné období 

distanční výuky jsme zvládli velmi dobře. Na on-line výuku jsme využívali výhradně 

aplikaci MS Teams a pro komunikaci se zákonnými zástupci systém Bakaláři. 
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Po ukončení distanční výuky jsme připravili pro žáky a rodiče anketu, ve které 

zhodnotili toto období. Výsledky ankety nám potvrdily, že jsme distanční výuku, 

přes některé nedostatky, dokázali (škola, žáci a rodiče) dobře zorganizovat. 

V průběhu distanční výuky jsme pro žáky připravili dvě akce, které se setkaly 

s velkým zájmem. 

V průběhu dubna jsme vyhlásili výzvu „Zárka jde do Tokia“. Smyslem bylo přimět 

žáky k aktivnímu pohybu formou ušlých kilometrů. Cílem bylo Tokio (9 200 km) – 

město olympijských her 2021. Vzdálenost jsme za měsíc překonali třikrát. 

Druhou akcí byla anketa pro žáky, kdy měli rozhodnou o grafickém logu, které se 

použije na oblečení pro volný čas. Následně byl otevřen e-shop tohoto oblečení 

s vybraným logem v rámci projektu Hrdá škola. Žáci a pracovníci školy si objednali 

zboží přesahující částku 110 000,-Kč. 

Cílem bylo prožívat společné chvíle, uvědomit si sounáležitost se školou a přispět 

k větší fyzické zdatnosti žáků. 

 

Tachov 29. 08. 2021      Mgr. Zdeněk Hnát 

        


