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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 změny 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 

       Vymezení majetku zřizovatele předaného organizaci k hospodaření a vymezení  

       majetkových práv organizace na základě usnesení Zastupitelstva města Bor č.655  

       ze dne 9.12.2009 s účinností od 1.1.2010 

        

 

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. Naďa Sláviková 

 

                                                             

  Školská rada : Romana Zemánková, Lenka Tejkalová, Mgr. Lenka Váchová 

                          RNDr. Libor Pěchouček, Jaroslav Jurčík 
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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 živnostenského 

listu poskytovat služby v oblasti stravování a pořádat kurzy, školení a jiné vzdělávací akce 

včetně lektorské činnosti a na základě zřizovací listiny pronajímat nebytové prostory. 

          Areál školy se skládá z okrasné a užitkové plochy /školní pozemek/ a vlastních budov 

/budova I.stupně, budova II.stupně, školní družina a jídelna, přístavba a tělocvična. Všechny 

prostory školy jsou dobře udržované a funkční a umožňují realizovat zvolený vzdělávací 

program. Postupně podle finančních možností města je prováděna rekonstrukce budov podle 

již připravené projektové dokumentace. Ve škole je 17 odborných učeben, které jsou k výuce 

pravidelně využívány /2 počítačové učebny, kovodílna, dřevodílna, odborné učebny pro 

zeměpis, dějepis, přírodopis, fyziku a chemii, literaturu, německý jazyk, hudební výchovu, 

výtvarnou výchovu, dále je k dispozici cvičná kuchyně, učebna se šicími stroji, pěstírna 

květin, tělocvična a učebna pro výuku náboženství. Z prostředků získaných z projektů byly 

nově vybudovány  multimediální učebna I.st., multimediální učebna II.st. a učebna 

matematiky. Na výuku tělesné výchovy je využíván stadion tělovýchovné jednoty. Stadion 

byl zrekonstruován a nový polytanový ovál a sportoviště jsou po celý rok školou využívány. 

Škola tak získala důstojné zázemí pro výuku i pořádání soutěží. 

          Postupně jsou zpracovávány projekty na rekonstrukci školy především z prostředků 

města. Aktuální byly jsou nyní tyto projekty 

  a/ rekonstrukce sociálního zařízení a výměna oken na II.stupni /prázdniny 2011/ 

  b/ výměna oken na I.stupni, malování budov, rekonstrukce plotu před školou 

          Výrazně se zlepšilo prostředí školy a snížily náklady na vytápění budov. 

          Škola má devět ročníků a člení se na I.stupeň /l.–5.ročník/ a II.stupeň /6.-9.ročník/. 

Všechny ročníky mají dvě třídy s výjimkou 6.tříd /jen jedna/. Škola tedy má 17 tříd a 

k 1.9.2011 do ní nastoupilo 343 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě byl 20, tedy optimální pro 

kvalitní výuku. Seznam tříd s třídními učiteli je přílohou zprávy.  Oproti minulému roku 

2010-2011 vzrostll počet dětí o 11. 

         Školu navštěvovali žáci ze 17 obcí obvodu města Bor /Bezděkov, Boječnice, Borovany,  

Čečkovice, Damnov, Doly, Holostřevy, Kosov, Lužná, Málkovice, Malovice, Nová Hospoda, 

Nový Dvůr, Skviřín, Vysočany, Lhota, Lom u Stříbra/. Dalších 29 dětí dojíždělo z obvodů 

jiných škol.  

          Školní družina má dvě oddělení po 30 dětech. V případě zájmu lze počet oddělení 

zvýšit. 

          Školní jídelna má kapacitu 500 jídel, počet vydaných obědu se pohybuje okolo 300. 

Vybavení jídelny plně odpovídá normám EU. 
       Ve škole probíhá činnost výtvarného oboru ZUŠ a přehrávky hudebního oboru ZUŠ. 

Využívána „cizími“ je především tělocvična /hasiči, košíková, kopaná, letečtí modeláři, 

cvičení Zumby/ 

 

 

Vzdělávací program, učební plán 
 

           Výuka na celé škole probíhala podle vlastního “Školního vzdělávacího programu“ 

výchovy. Jako povinně volitelný předmět se vyučuje informatika a anglický jazyk. Z cizích 

jazyků se vyučuje německý a anglický jazyk. Jazyky se vyučují od 3.ročníku včetně.. 

                                                                                  

 



            Ve všech ročnících jsou zpracovány časové a tématické plány podle stávajících osnov. Dále 

jsou do učebních plánů zapracována témata volba povolání a ochrana člověka za 

mimořádných situací. Pro žáky 3. a 4.tříd byl zajištěn plavecký výcvik v Tachově, pro žáky 4. 

a 5.ročníku praktický kurz dopravní výchovy. 

                       Program se každoročně  upravuje  podle požadavků MŠMT a potřeb školy 

 

           Přehled pracovníků školy 

 
               

                     Celkový počet pracovníků ve školním roce byl 34. Z toho 3 pracovali na kratší úvazek.  

           vychovatelky ŠD / 0,929 a 0,857/,  J.Jáchimová/. Počátkem ledna 2012 byl ukončen  

           pracovní poměr s. V. Dubem a na zkrácený úvazek nastoupila p. J.Jáchimová. 

                     Na konci školního roku ukončí pracovní poměr ředitel školy Jaroslav Linek. Na jeho 

místo byl jmenován na základě konkurzního řízení Martin Šrámek. Pracovní poměr ukončuje 

           A.Lávičková a na její místo nastupuje od nového školního roku J.Pražáková. Od září 2012 

nastupuje na mateřskou dovolenou L.Váchová. O nových učitelích se rozhodne v průběhu 

července. 

             

                 Zaměstnanci celkem :………………………..34 

                      Z toho pedagogové………………...……..24 

                             nepedagogové………………………..10 

 

                 Věkové složení zaměstnanců 

                  

                 21-30      31-40      41-50      51-60      61-70____celkem____ 

              učitelé                                   4             3           4              9               2                22                                                   

              vychovatelé                           -             2            -              -                -                  2 

              ostatní                                                  1            -             7                3               10 

 

                 Věkový průměr            

 

               pedagogové        :      47,0 

               ostatní                 :      49,2 

 

            Přehled pracovníků je přílohou . 

 

 

 

            Zápis do 1.tříd, výsledky přijímacího řízení 
    Pro školní rok 2012-13 se zápis uskutečnil 27.1.2012. K zápisu se dostavilo 40 dětí, 

osmi byl povolen odklad ŠD, po odkladu nastoupí 8 dětí. Celkem nastoupí do dvou 1.tříd 

k 3.9.2012  40 dětí. 

                         Na střední školy a učiliště byli přijati všichni přihlášení vycházející žáci školy. 

Přehled o přijímacím řízení tvoří přílohu . 

 

 

 

                                                                              

 

       



Výsledky vzdělávání žáků 

 
                     Celkový prospěch žáků zůstává na úrovni předchozích let. Zvýšil se počet 

vyznamenání. Vyznamenání mohou mít žáci i na I.stupni. Škola se profiluje v tělesné 

výchově a výpočetní technice, kde žáci dosahují výborných výsledků. 

                         Přehled klasifikace školy a přehled předmětů je přílohou . 

                                                                                 

           Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

                      
                     Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajištěno prostřednictvím Pedagogického  

            centra v Plzni, Národního institutu pro další vzdělávání v Plzni.   Vzdělávání  bylo  zaměřeno  

především na oblast proškolení pedagogických pracovníků v rámci realizace školního 

vzdělávacího programu, jazykovou přípravu, oblast informační techniky a realizace projektů. 

                        Z dlouhodobějších kurzů : Dominika Kubincová a Irena Šeneková absolvovaly kurz 

anglického jazyka.   

 

               

         Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

                     
                       Výsledky školy byly prezentovány především prostřednictvím soutěží. Škola má i 

nadále výborné výsledky v tělovýchovných soutěžích, výrazně se zlepšilo zapojení do soutěží, 

spojených s výpočetní technikou. Největším úspěchem je účast v republikovém finále soutěže 

v německém jazyce. Zlepšilo se zapojení do soutěží i v dalších předmětech. Přehled soutěží je 

přílohou . 

                            Práce školy je prezentována na webových stránkách školy, na připravuje Vladimír 

Dub  / www.zsbor.cz, /. 

                            Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá hlavně během třídních schůzek a při 

individuálních pohovorech s rodiči. Případné problémy jsou řešeny třídními učiteli přímo se 

zákonnými zástupci ve spolupráci s vedením školy. 

          Pokračuje spolupráce se školami v SRN /Triebes, Pleystein/. Výměny jsou zaměřeny na 

účast dětí ve vyučování, poznávání regionu školy, ukázky tradičních zvyků v regionech 

našich škol. Výměny se každoročně aktivně zúčastňuje zhruba 200 dětí v Pleysteinu a okolo 

20 dětí v Triebesu. Setkání se školou v Triebesu se letos neuskutečnilo. 

                              V průběhu  lednu 2012  byl ukončen projekt „Moderní výuka s využitím ICT na 

ZŠ Bor“  a připraveny další projekty týkající se spolupráce  se školami v SRN :    

               1.Kamarádi přes hranice. /spolupráce se školou v Pleysteinu v SRN/. 

               2.Setkání Bor – Triebes /spolupráce se školou v Triebesu  v SRN/. 

                             Je připraven projekt „Peníze do škol“. Materiální část bude realizována o 

prázdninách 

            a v září bude projekt pokračovat podílem pedagogů. 

                             Dobrá je spolupráce se zřizovatelem. Postupně se daří rekonstruovat prostory 

školy. Radní se  činností školy  pravidelně zabývají.  Zasedání rady v měsíci září je pravidelně       

konáno ve škole. Vlastní budova školy, vzhled a výzdoba vnitřních prostor, upravené okolí 

školy  a v neposlední řadě  solidní výsledky žáků jsou dobrou reklamou pro celé město.  

                         Za spolupráce všech pedagogických pracovníků se daří eliminovat sociálně 

patologické jevy. Veškeré negativní jevy včetně náznaků jsou okamžitě řešeny za spolupráce  
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            školy s rodinou, případně dalšími institucemi /policie, odbor sociálních věcí a zdravotnictví/. 

Mimo školu jsou tyto věci v kompetenci rodičů. Chybí více možností k smysluplnému využití 

            volného času dětí, více zájemců o přímou práci s dětmi. Na druhou stranou je stále menší 

zájem dětí dělat pravidelně něco navíc. Škola k  aktivitám nabízí své prostory.  

                          Školy trápí stále větší množství papírů, hlášení, jejichž účelnost a smysl jsou 

v mnohých případech nejasné, neustálé změny zákonů / jsou přijímány ve chvatu a tomu 

odpovídá i jejich kvalita/, které vedou stále vyšším nákladům na provoz. U vedení škol 

pomalu ustupuje do pozadí to nejdůležitější - vlastní pedagogická, řídící a kontrolní práce. 

                                                                                   

 

           Výsledky inspekční činnost a kontrol 
           

              Inspekční činnost ČŠI ve školním roce 2011 – 2012 neproběhla.. 

              20.2.2012 byla provedena kontrola KHS zaměřená na osobní a provozní hygienu, 

evidenci kritických bodů a školení zaměstnanců. Nebyly zjištěny nedostatky. 

              22.5. – 23.5.2012 byla provedena kontrola pojistného /nemocenské, důchodové/ 

OSSZ Tachov. Nebyly zjištěny závady. 

 

 

Opravy a údržba 
 

              Byly provedeny tyto větší akce:  

   - rekonstrukce oplocení před školou 

   - malování budovy II.stupně 

   - rekonstrukce podlah v kancelářích 

   - oprava komínových hlavic 

   - výměna oken, parapetů, malování – budova I.stupně 

   - výměna bočních dveří do budov, zadních dveří do budovy I.stupně a krčku u TV 

 

              Chybí dokončit : 

   - oprava plochy u jídelny 

   - rekonstrukce kanálových vpustí 

   - nátěr střechy krčku do TV 

 

 

 

 

 
 

 


