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Základní údaje o škole 
 
 
Název školy : Základní škola Bor, okres Tachov, příspěvková organizace 
Ulice, číslo   : Školní 440 
PSČ              : 348 02 
Město           : Bor 
Okres           : Tachov 
 
Zřizovatel     : Město Bor, náměstí Republiky l, 348 02 Bor 
 
Poslední zařazení do sítě :  
       a/ Město Bor usnesením zastupitelstva z 25.9.2002 s účinností od 1.1.2003 
       b/ Rozhodnutím MŠMTV ze dne 26.11.2002 s účinností od 1.1.2003 
Poslední změna v rejstříku škol :  
       Změna názvu na : Základní škola Bor, okres Tachov, příspěvková organizace 
       rozhodnutím MŠMTV z 1.2.2006 s účinností od 1.2.2006 
 
IZO :  škola                  : 102464162 
           školní družina   : 115900039 
           školní jídelna    : 102628718 
           ředitelství          : 600073831 
 
Telefon :  škola            : 374790288 /i FAX/ 
                jídelna          : 374790261 
 
E-mail  :  sekretariat@zsbor.cz      /sekretariát školy/ 
                reditel@zsbor.cz            /ředitel školy/ 
                jidelna@zsbor.cz           /školní jídelna/ 
 
Webové stránky : www.zsbor.cz 
                              
 
 
Titul, jméno a příjmení ředitele školy : Mgr. Jaroslav Linek 
Titul, jméno a příjmení zástupce         : Mgr. Marie Zemanová 
 
                                                             
  Školská rada : Mgr.Ludmila Handrejchová, Jana Minariková, Ing. Petr Myslivec, 
                         Jaromír Popelka, Josef Rozhoň, Mgr.Marie Zemanová 
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Materiálně technické podmínky školy 
 
         Základní škola 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 škola je oprávněna na základě zřizovací listiny 
pronajímat nebytové prostory, na základě živnostenského listu poskytovat služby v oblasti 
stravování a pořádat kurzy, školení  a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti. 
           Areál školy je poměrně rozsáhlý a skládá se z budov /budova I.stupně, budova 
II.stupně – obě třípodlažní, budova jídelny a školní družiny, přístavba, tělocvična a sklad – 
vše přízemní/ a okrasné a užitkové plochy. Část plochy tvoří školní pozemek, prostory pro 
volný pohyb žáků /trávníky/, zpevněné plochy za budovami I. a II.stupně a okrasné plochy. 
Všechny prostory jsou funkční, dobře udržované a umožňují realizovat zvolený vzdělávací 
program. 
           Kromě 18 kmenových tříd je ve škole 17 odborných učeben, které jsou k pravidelně 
využívány / 2 počítačové učebny, kovodílna, dřevodílna, odborná učebna pro zeměpis, 
dějepis, přírodopis, fyziku a chemii, literaturu, jazyky, hudební výchovu, výtvarnou  výchovu, 
dále je k dispozici cvičná kuchyně, učebna se šicími stroji, pěstírna květin, tělocvična. Na 
výuku tělesné výchovy je využíván stadion tělovýchovné jednoty. Stav sportovišť s výjimkou 
fotbalového hřiště je špatný. Je připravena rekonstrukce stadionu a věříme, že se v dohledné 
době dočkáme. 
           Škola má devět postupných ročníků a člení se na I.stupeň /1. – 5.ročník/ a II.stupeň /6. 
– 9.ročník/. Ve všech ročnících je po dvou třídách. K 3.9.2007 nastoupilo do školy 355 žáků. 
Průměrný počet žáků ve třídě byl 20 a i po této stránce jsou podmínky pro výuku optimální. 
Seznam tříd s třídními učiteli je přílohou zprávy. Postupně stále klesá počet žáků. K nárůstu 
může pomoci bytová výstavba pro mladé lidi a podpora individuální bytové výstavby. 

Školu navštěvovali žáci z 19 obcí obvodu města Bor, Bezděkov, Boječnice, Borovany,  
Čečkovice, Damnov, Doly, Holostřevy, Kosov,  Kurojedy, Lom u Stříbra, Lužná, Málkovice, 
Malovice, Muckov, Nová Hospoda, Nový Dvůr, Skviřín, Vysočany/. Dalších 40 dětí 
dojíždělo z obvodů jiných škol. 
           Školní družina má dvě oddělení po 30 dětech. Prostorové podmínky a vybavení jsou na 
dobré úrovni. 
           Školní jídelna má kapacitu 500 jídel a v současnosti se počet vydaných obědů 
pohybuje okolo 330. Počet cizích  strávníků se pohyboval okolo 45. Vybavení jídelny plně 
odpovídá normám EU. 
           V rámci školy mohly děti navštěvovat zájmové kroužky. Přehled zájmových aktivit je 
přílohou. Ve škole byla umožněna činnost výtvarného oboru ZUŠ. Prostory školy mohou 
využít pro práci s dětmi i jiné organizace. 
    
Vzdělávací program, učební plány 
 
           V tomto školním roce byla zahájena výuka v 1. a 6.ročníku podle vlastního Školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j.: ZŠ Bor 21/2007. Tento program 
připravili učitelé a postupně bude nabíhat v dalších ročnících /2008-2009 ve 2. a 7.ročníku 
atd./. Ve všech ročnících jsou zpracovány osnovy, učební a časové plány. 
           Zbývající třídy pokračují ve výuce podle dokumentů Základní škola, čj. 16 847/962-2. 
Nadále je pro žáky 3. a  4.tříd zajištěn plavecký výcvik. Učební plány jsou přílohou zprávy. 
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Přehled pracovníků školy 
 
        Celkový počet zaměstnanců ve školním roce byl 38. Z toho 4 pracovali na kratší 
úvazek. /vychovatelky ŠD 0,911 a 0,893, p.Jáchimová 0,227, p.Vanická 0,375/. Nově 
nastoupili od 27.8.2007 p.Pospěch, p.Bambasová /II.stupeň/  p.Krasanovská /I.stupeň/. 
V průběhu roku /k 31.3.2008/ ukončila pracovní poměr uklizečka p.Vlčková /její úvazek byl 
rozdělen mezi ubývající uklizečky/ a na konci školního roku / k 30.6.2008/ p.Jáchimová 
/důchodce/ a p.Pospěch. 
           Ve funkci výchovného poradce pracuje p.Bártíková, koordinátorem ICT je p.Dub. 
           Všichni pedagogičtí pracovníci mají potřebnou kvalifikaci, případně ukončují studium 
/p.Krasanovská, p.Bambasová/. 
 
Zaměstnanci celkem ……………………….. 38 
   Z toho pedagogové……………………….. 26 
              nepedagogové…………………….. 12 
 
 
Věkové složení /2008/       21-30         21-40      41-50      51-60       61-70            Celkem 
     učitelé                              5                 3             5              11            0                  24        
     vychovatelé                     -                  -             -                 1            1                    2 
     ostatní                             -                  -              7                4            1                  12 
 
 
Věkový průměr : 
    ped. pracovníci  :   45,8 
     ostatní                :   48,9 
     celkem               :   46,8 
 
            Celkový přehled zaměstnanců je přílohou zprávy. 
 
 
Zápis do 1.tříd, výsledky přijímacího řízení 
          
           Zápis se uskutečnil v pátek 8.2.2008 od 13.00 do 17.00 hodin. K zápisu se dostavilo 44 
dětí. Odklad školní docházky byl povolen 8 dětem. Předpokládaný počet dětí ve dvou 
1.třídách je 46. 
            Na střední školy a učiliště byli přijati všichni přihlášení žáci. Přehled o přijímacím 
řízení tvoří přílohu zprávy. 
 
 
Výsledky vzdělávání žáků 
           
           Celkový prospěch žáků zůstává na srovnatelné úrovni s předchozími lety. Z 345 
klasifikovaných žáků školy mělo 158 vyznamenání, neprospělo 6 žáků. Prospěchový průměr 
školy je 1,74. Sníženou známku z chování mělo 10 žáků. Prospěchové tabulky za I. a 
II.pololetí jsou přílohou. 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
            
               Vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje Pedagogické centrum v Plzni, 
Národní institut pro další vzdělávání v Plzni a v okrese i REVIS Tachov.Vzdělávání bylo 
zaměřeno především na oblast školních vzdělávacích programů a BOZP. Vzhledem 
k zavádění ŠVP na škole byla účast nižší. 12 pedagogů  absolvovalo 14 vzdělávacích akcí. 
Dvě pracovnice dokončily studia na Pedagogické fakultě a dvě studium dokončují. 
 
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
             Výsledky školy  byly prezentovány především prostřednictvím soutěží. Tradičně 
výborné byly výsledky ve sportovních soutěžích /atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu, přespolní 
běh/. Výrazně se zlepšilo i zapojení a výsledky v předmětových soutěžích /matematika, 
německý jazyk, zdravotnická soutěž/. Přehled a výsledky soutěží jsou přílohou. 
                Pokračuje vydávání školního časopisu, který připravují žáci pod vedením p.Duba. 
Práce školy je prezentována na webových stránkách školy, které připravuje p.Dub 
/www.zsbor.cz /. 
                Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá zejména během třídních schůzek a při 
individuálních pohovorech s rodiči. Problémy jsou řešeny třídními učiteli přímo se zákonnými 
zástupci dětí ve spolupráci s vedením školy. 
                Pokračuje spolupráce s německými školami v Pleysteinu a Triebesu. Výměny jsou 
zaměřeny na poznávání regionu, ukázky tradičních zvyků, účast dětí ve vyučování. Výměny 
se zúčastňuje zhruba 200 dětí. Náklady jsou každoročně zapracovány do projektů hrazených 
z Českoněmeckého fondu budoucnosti. 

1. Kamarádi přes hranice /spolupráce se školou v Pleysteinu/ 
2. Setkání Bor – Triebes 

             Pokračují kulturní akce ve spolupráci s kulturním střediskem v Boru, pro žáky 8. a 
9.tříd je organizován zájezd do divadla v Plzni. 
                Dobrá je spolupráce se zřizovatelem. Vedení školy se zúčastňuje měsíčně porad 
vedoucích zařízení  městského úřadu, ve škole se koná zářijové zasedání rady města, která se 
činností školy pravidelně zabývá. Postupně se daří rekonstruovat prostory školy a obnovovat 
vnitřní vybavení. Vzhled budovy, jejího okolí, výzdoba a výsledky školy jsou reklamou pro 
celou obec.  
                 Za spolupráce všech pedagogických pracovníků se daří eliminovat sociálně 
patologické jevy. Veškeré negativní jevy jsou okamžitě řešeny ve spolupráci rodiny a školy, 
případně dalšími kompletními institucemi /policie, odbor sociálních věcí a zdravotnictví/. Na 
jedné straně chybí více  možností k využití volného času dětí, na druhé straně je ze strany dětí 
zájem o pravidelnou činnost stále menší. Škola nabízí pro tyto činnosti své prostory a uvítá 
zájemce o mimoškolní práci s dětmi. 
                 Velkou zátěží pro školu je  zvyšující byrokratická zátěž, která vyřizována na úkor 
vlastní pedagogické, kontrolní a řídící práce.  
 
 
Výsledky inspekční činnosti a kontrol 
 
              Inspekce probíhala ve dnech 19. – 23.5.2008. Hodnocení je pro školu příznivé a je 
přílohou výroční zprávy. 
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                 28.5.2008  proběhla kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a 
dodržování ostatních povinností plátce pojistného.  
Výsledek kontroly : -    doklady jsou vedeny přehledně hodnověrně 

- vyměřovací základy plátce stanovuje správně 
- výpočet výše pojistného je správný 
- oznamovací povinnost je splněna 
- plátce předkládá přehled o platbě pojistného ve stanovených lhůtách a 

přehledně 
- při kontrole nebyly zjištěny žádné nedoplatky 

 
                  10. a 11.9.2008 proběhla kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském 
pojištění a důchodovém pojištění.  
Výsledek kontroly : -     ohlašovací povinnost je plněna ve stanovených lhůtách 

- odvody pojistného a jejich výpočty jsou prováděny dle zákona 
- dávky nemocenského pojištění jsou likvidovány a kontrolovány 

v souladu se zákony 
- povinnosti v důchodovém pojištěny jsou plněny v souladu se zákony 
- neuložena opatření k nápravě 

 
 
Opravy a údržba 
 
               V průběhu školního roku byly provedeny tyto větší akce : malování tříd a chodeb, 
opravy a přelakování židlí na II.stupni, rekonstrukce počítačové učebny na II.stupni, výměna 
skříněk ve třídách na I.stupni, opravy lin, nátěr podlahy tělocvičny, oprava úklidové komory a 
vstupního schodiště do školy, úprava stromů a keřů v areálu školy, výměna radiátorů 
v budově II.stupně, tělocvičně, přístavbě a jídelně, dodání stolů s nerezovými deskami do 
jídelny, doplněn fond učebnic.Celková hodnota činí l,5mil. korun. 
 
 
Hospodaření školy za rok 2007 
 
                Rozbor je přílohou výroční zprávy. 
 
 
 
 
 
 
 
 




