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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 : Mgr. Ludmila Geslová, Lenka Tejkalová, Mgr. Irena Šeneková, 
                          RNDr. Libor Pěchouček, Jaroslav Jurčík, Jana Štěpánková 
  



PODKLADY 
pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji 

ZÁKLADNÍ VZD ĚLÁVÁNÍ 
údaje za školní rok 2012/2013 

 
 
Název školy dle zařazení v rejstříku škol: 
 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav ke dni 31. 8. 2013) 

počet žáků 
celkem 

z toho 
prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno 

341 180 138 23 0 

Počet žáků, kteří jsou hodnoceni slovně: 
 
Žáci s individuálním vzdělávacím plánem  

počet žáků s IVP z toho talentovaní v jakém oboru/předmětů 
4 0  
 

Řešení stížností 

počet stížností celkem 
z toho 

důvodných částečně důvodných nedůvodných 
0 0 0 0 
 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím 

počet podaných žádostí o informace 0 
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 
počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 
počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (ZŠ včetně ŠD a ŠK) 

počet navštívených vzdělávacích akcí 1 
počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili 1 
 

Aprobovanost pedagogických pracovníků (v procentech): 
aprobovaných:  95,83 
neaprobovaných: 4,17 
 

Školní metodik prevence (ŠMP) 

počet fyzických osob 1 
zařazení do platové třídy 12/2 
vyučovací povinnost – hodin 19 
funkci ŠMP zastává let 1 
působí i jako výchovný poradce ano 
 

 



Vzdělání školního metodika prevence 

Vysokoškolské bakalářské Vysokoškolské magisterské  Jiné 
 ano  
 

Specializační kurz pro metodiky prevence v celkové dotaci 250 hodin 

absolvoval/a ne 
studuje, studium dokončí ve školním roce ne 
 

Primární prevence rizikového chování ve škole 

Škola využívá nabízených programů neziskových či jiných organizací ano - ne 
Pokud ano, uveďte jakých  
Škola vypracovává vlastní projekt, program aj., jehož realizátory jsou učitelé ano - ne 
Popište, jaké vidíte v práci ŠMP výhody, nevýhody, možnosti, co by se 
mohlo podle Vás zlepšit, co by Vám pomohlo apod. 

 

 

Školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

působí na škole pedagog pověřený koordinací EVVO ano - ne 
uveďte jeho aprobaci  
 

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO v celkové dotaci 250 hodin 

absolvoval/a  
studuje, studium dokončí ve školním roce  
 

Následující údaje přiložte jako komentář a vložte do systému KEVIS 

Údaje o zpracovaných projektech  

- kolik projektů a kde (ESF, města, kraj,…) bylo podáno a vyjmenovat jaké, 

- kolik projektů a kde uspělo, 

- získaná podpora v Kč. 
 

Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních programech 

- kontaktní země, škola, se kterou je navázána mezinárodní spolupráce, 

- mezinárodní programy - uveďte jaké a počet realizovaných projektů, 

- získaná podpora v Kč, nebo v €. 

 

Údaje o zapojení do jiných projektů (např. jako partner)  

- vyjmenovat do jakých. 

 

Údaje o asistentech pedagoga 

- počet fyzických osob, 

- přepočtený úvazek, 

- důvod zřízení funkce asistenta pedagoga. 



                             
                                 ŠVP      -    učební plán pro 1.stupeň 
 
 

 
   Vzdělávací oblast 

 
  Vyučovací předmět 

 
Min- 
časová 
dotace 

 
                   Ročník 

 
  
Celkem  

   1. 
 
   2. 

 
   3. 

 
   4. 

 
   5. 

 
Jazyk a jazyková   
          komunikace 

 
 Ćeský jazyk a literatura 

 
   35 

   
   7+2 

 
  7+3 

 
 7+3 

 
   7+2 

 
  7+2 

 
35+12 

 Německý /anglický/ jazyk/      9     -     -    3    3    3     9 
Matematika a její aplikace  Matematika    20     4   4+1    4    4   4+1 20+2 
Informa ční a komunikační 
          technologie 

  
 Informatika 

 
     1 

 
    - 

 
    - 

 
   - 

 
   - 

 
   1 

 
    1 

Člověk a jeho svět  Prvouka  
 
   12 

    2     2    2    -    -     6 
 Vlastivěda     -     -    -    2    1     3 
 Přírodověda     -     -    -    1    2     3 

Umění a kultura  Hudební výchova  
   12 

    1     1    1    1    1     5 
 Výtvarná výchova     1     1    2    2    1     7 

Člověk a zdraví  Tělesná výchova    10     2     2    2    2    2    10 
Člověk a svět práce  Pracovní činnosti      5     1     1    1    1    1      5 
  Disponibilní časová dotace     14     2     4    3    2    3    14 
  Celková časová dotace   118   20   22  25  25  26  118 
  Skutečná časová dotace   118  18 

 +2 
 18 
 +4 

 22 
 +3 

 23 
 +2 

 23 
 +3 

 104 
 +14 

 
Poznámky k učebnímu plánu : 
 Český jazyk ve všech ročnících je posílen z disponibilní časové dotace. 
 Tělesná výchova – ve 3. a 4.ročníku probíhá výuka plavání /10.lekcí : leden – březen/. 
 Přírodověda, vlastivěda – časové dotace pro druhé pololetí se vymění. 
 Cizí jazyk – ve 3.ročníku koncipován jako seznámení s jazykem, písemný projev záměrně  
          potlačen, ne však zcela vyloučen. 
 Pracovní činnosti –  předmět zahrnuje práci s drobným materiálem, konstrukční činnosti,  
          pěstitelské práce, přípravu pokrmů 



 
 
                                      ŠVP  -   učební plán pro 2.stupeň 
 
 

 
 
 
    

 
      Vzdělávací oblast 

 
     Vyučovací předmět 

 
Min. 
dotace 

 

              Ročník 
 
Celkem 

   6.    7.    8.    9. 

Jazyk a jazyková  
          komunikace 

Český jazyk a literatura    15    4+1     4+1  4+1    3+2    15+5 
Německý /anglický/ jazyk    12    3    3    3    3    12 

Matematika a její aplikace Matematika    15    3+1    4    4     4    15+1 
Informa ční a komunikační 
          technologie 

 
Informatika 

    
     1 

 
   1 

 
   - 

 
   - 

 
+1 
 

 
     1+1 

Člověk a společnost Dějepis   
   11 

   1+1    2    2    2      7+1 
Občanská výchova    1    1    1    1      4 

Člověk a příroda Fyzika  
 
   21 

   1+1    2    2    1+l      6+2 
Chemie    -    -    2    2      4 
Přírodopis    2    2   1+1    1+1      6+2 
Zeměpis    2    1+1  1+1    1+1      5+3 

Umění a kultura Hudební výchova  
   10 

   1    1    1    1      4 
Výtvarná výchova    2    2    1    1      6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova  
   10 

   2+1    2+1    2    2      8+2 
Výchova ke zdraví    -    -    1    1      2 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti      3    0+1    1    1    1      3+1 
 Volitelný předmět         -    0+2  0+2    0+2      0+6 
Disponibilní časová dotace     24    6    5    5    8    24 

Celková časová dotace   122  29  30  31  32  122 

Skutečná časová dotace  
 

 122  23 
+6 

 25 
+5 

 26 
 +5 

 24 
 +8 

   98 
 +24 



Hodnocení minimálního preventivního programu  
za školní rok 2012/2013 

 
Vedení školy a vyučující byli seznámeni s Minimálním preventivním 
programem na začátku školního roku. Náplň se týkala 1. i 2. stupně a 
každý ročník měl svou náplň, kterou měl splnit pomocí 
mezipředmětových vztahů. 
Při škole není vedený žádný kroužek, proto odpadl nábor do nich. I 
nepovinné předměty byly značně omezeny. 
31. 10. 2012 proběhla v Tachově schůzka metodiků prevence 
tachovského okresu. Schůzka byla sice připravena pěkně, ale nám 
mimotachovským nebyla moc platná. Buď byly nabízeny drahé služby 
různých sdružení, zabývajících se drogovou tématikou nebo zdravým 
životním stylem, nebo se hovořilo o aktivitách Kotce, který je určen 
pouze pro tachovské školy, pokud hovoříme o žácích základní školy. 
Materiály z Kotce jsem hned druhý den předala paní Jakubcové, která 
teorii mohla využít při výuce svých předmětů na 2. stupni. 
13. 11. 2012 proběhla v Tachově Burza škol. Žáci se zde seznámili 
blíže se svými možnostmi dalšího vzdělávání. 
V prosinci proběhlo vánoční vystoupení žáků 1. stupně u vánočního 
stromečku. Žáci se tak prakticky seznamují s tradicemi, protože 
vyráběli i různé předměty s vánoční tématikou. 
17. 1. proběhla na škole dvouhodinová přednáška Mudr.Kultové 
z Národní iniciativy pro život s námětem Mateřství a plodnost. Týkala 
se 8. a 9. ročníků. 24. 1. následovala jednohodinová beseda k těmto 
tématům. Přednáška byla moc pěkně a vkusně podána. 
26. 3. 2013 jsem zajistila dvouhodinové přednášky s ukázkami pro 6. 
a 7. ročník s námětem Škodlivost kouření. Přednášela Mudr. 
Luhanová z Plzně. Přednáška měla opět velmi příznivý ohlas. 
Pak následovalo období, ve kterém opět hlavně žáci 1. stupně, ale i 
někteří z 2. stupně pod vedením svých učitelů vyráběli předměty na 
Velikonoční machrovinky, které proběhly na zámku. 
Vyvrcholením letošního snažení bylo uspořádání školní akademie, 
které se zúčastnily všechny třídy. Konala se k výročí založení města 
Boru a měla obrovský úspěch. Zde děti ukázaly své možnosti. 
 
V Boru 26. 6. 2013                       Zpracovala Jana Bártíková 



Hodnocení práce výchovného poradce za školní rok 2012/2013 
 

V září jsem vypracovala plán výchovného poradce pro školní rok 2012/2013. Podle 
vyšetření jsem aktualizovala seznam žáků se specifickými poruchami učení. Tento 
seznam byl po celý rok doplňován o nové žáky, kterým byla při vyšetřeních  
diagnostikována některá z poruch učení. Během roku si třídní učitelé vyžádali mnoho 
tiskopisů pro děti, které měly podstoupit vyšetření ať z důvodů školní neúspěšnosti 
nebo výchovných problémů. Většinou o vyšetření žádali zákonní zástupci. 
1.10. 2012 proběhlo ústní jednání s ředitelkou ZŠ Stráž. V 1. ročníku byly totiž 2 děti, 
které by měly navštěvovat ZŠ praktickou a obě byly po odkladu. Rodiče nesouhlasili 
s přesunem dětí, takže se nabízela alternativa, dát je do vyrovnávací třídy ve 
Stráži.Jednání proběhla, ale rodiče ani s tímto nesouhlasili. Obě děti tedy zůstaly na ZŠ 
Bor.  
3. 10. proběhlo sezení kvůli neomluveným hodinám žáka Michala Dvořáka. Již 
v minulém roce byly řešeny jeho desítky neomluvených hodin s OSPODem. Ani 
tentokrát se otec nedostavil k jednání. Přítomen byl pan Pánek. 
17. 10. se konala schůzka výchovných poradců se zástupci středních škol a SOU, 
zástupcem Úřadu práce v Tachově a dalšími hosty. Byly nám předány materiály pro 
přijímání žáků na příští školní rok. Materiály jsem namnožila a dala žákům k dispozici 
18. 10. Měli tedy dostatek času k prostudování možností dalšího studia. 
Na této schůzce nám bylo vytýkáno, že jsme velká škola a nemáme ani jeden IVP. Byla 
jsem tedy zaúkolována panem ředitelem, abych prošla zpětně všechna aktuální 
vyšetření a našla žáky, kteří by měli mít IVP. V úvahu přicházeli 3 žáci z 1. stupně a 2 
žáci z 2. stupně. Jeden žák z 1. třídy má tělesné postižení, a tak nespadá do kompetence 
PPPP Plzeň – pracoviště Tachov. 
Příslušní vyučující plány pro své předměty vypracovali a vše bylo podle pravidel 
prokonzultováno s rodiči a domluveny s nimi pravidelné schůzky. Na 1. stupni u Jitky 
Hnilkové a Moniky Nováčkové vše fungovalo v pořádku. Na 2. stupni se vše minulo 
účinkem – u žáků i rodičů. Tyto plány byly vypracovány zcela zbytečně a Vladimír 
Boško  i Lenka Krokhelová propadají z mnoha předmětů naprosto svou vlastní vinou. 
18.,22. a 23. 10. se konaly další schůzky s rodiči / neoml. hodiny a kázeňské problémy/. 
Dne 24. 10. jsme měli první akci pořádanou Hospodářskou komorou v Plzni. 9. ročníky 
se zúčastnily exkurze do SOŠ a SOU v Horšovském Týně. Tato i další exkurze byly 
vynikajícím způsobem zvládnuty a žákům se moc líbily. 
Koncem října jsem zjišťovala zájem o školy s talentovou zkouškou. Ze 4 žáků nakonec 
zůstaly 2 žákyně. Obě talentové zkoušky udělaly a školy je přijaly. 
Dne 13. 11. se v Tachově konala obvyklá Burza škol. Zúčastnily se jí obě naše 9. třídy 
a žáci vycházející z nižších ročníků. Byla opět na velmi dobré úrovni a žáci se 
dozvěděli ještě další podrobnosti, které nemohli vyčíst z nabídek škol. 
Žáci z 5. a 7. ročníků, kteří se zajímali o studium na gymnáziích, se zúčastnili dnů 
otevřených dveří přímo na školách. 
14. a 15. 11. byly opět schůzky s rodiči /IVP a neoml. hodiny/. 
21. 11.  se konaly třídní schůzky. Na nich byli také někteří zástupci škol. 



23. 11. obdrželi žáci takzvané mapy škol s CD.26. 11. se konaly opět 2 schůzky s rodiči 
problémových žáků. 
Dne 28. 11. absolvovali všichni učitelé školení s námětem kyberšikana a jak s ní 
pracovat, abychom se i my nedostali do rozporu se zákonem. 
3. 12. proběhla schůzka s rodiči / neoml. hodiny./ 
4. 12. se prezentovala v 9. ročnících OA Stříbro pod vedením pí. Šedivé. 
4. 12. také proběhla další exkurze od Hospodář. komory Plzeň. Tentokrát se jí 
zúčastnily 8. ročníky. Navštívily VOŠ, OA a SZŠ v Domažlicích..Opět všichni pouze 
chválili. 
Nato se 11. 12. vydaly 9. ročníky a vycházející z nižších ročníků na exkurzi na SOU a 
ZŠ Planá. Měly se v novém roce konat ještě další exkurze, ale došly finance, proto nám 
Hospodářská komora nabídla, že v dalším školním roce dostaneme přednostní nabídky 
pro 8. a 9. ročník.. 
19. 12. jsem vypracovala hodnocení exkurzí pro Hosp. komoru v Plzni. 
7., 8., 10. a 11. 1. 2013 proběhla další jednání s rodiči /8. 1. i se zástupcem OSPOD /. 
Zároveň bylo kontrolováno plnění IVP i s rodiči. 
15. 1. navštívil 9. ročníky zástupce SOU stavebního v Plzni. 
17. 1. absolvovaly 9. ročníky školení Mateřství a plodnost. Přednášky vedla p. doktorka 
Kultová z Národní iniciativy pro život. Dne 24. 1. proběhla ještě následná beseda 
k těmto tématům. 
20. a 22. 1. se konaly opět schůzky s rodiči /neoml. hodiny/. 
22. 1. byly odeslány IVP do PPPP Tachov i s potvrzenými konzultacemi. 
27. 1. schůzka s rodiči /neoml. hodiny /. Další schůzka 12. 1.  
13. 1. Schůzka s účastí OSPODu – Dominik Kotrányi – 36 neomluvených hodin. Žák 
se až do konce školního roku nedostavil do školy / jednání soudu /. Kurátorka pí. 
Honzíková. 
20. 1. jednání s rodiči / neoml. hodiny /. 
21. 1. Výchovná komise s OSPODem Tachov – řešeni žáci  - sourozenci – Trdlová, 
Bartoš, kurátorka pí. Marková /nakonec odešli na ZŠ Stráž /. 
21. 1.  Policie ČR – přednáška o šikaně pro 6. a 7. ročníky. 
12. 4. jednání s rodiči / neoml. hodiny /. 
15.a 18. 4. jednání s rodiči / neoml. hodiny /. 
13. 5. schůzka se zástupci OSPODu  neoml. hod. a vých problémy /. 
20. 5. vydal Okresní soud v Tachově předběžné opatření – Dominik Kotrányi. 
7. 6. schůzka s rodiči /řešeno 24  neoml. hodin /.  
Koncem ledna dostali vycházející žáci zároveň s vysvědčením částečně vyplněné 
přihlášky, zápisové lístky a instrukce k přijímacímu řízení  / proti podpisu rodičů/. 
Počátkem května jsem vypracovala seznam žáků s uvedením škol a učebních oborů, 
kam odevzdali zápisový lístek. Ten byl nutný opravovat a doplňovat podle aktuální 
situace. 
Během celého školního roku byly třídním učitelům vydávány tiskopisy na vyšetření 
v PPPP. Spolupráce s učiteli byla na velmi dobré úrovni. 
Vrácená vyšetření byla registrována výchovným poradcem po celý školní rok. 



Na konci školního roku byli žáci seznámeni třídními učiteli s tím, jak se mají chovat 
bezpečně během letních prázdnin / kouření, alkohol, návykové látky, výbušniny, 
koupání, cizí lidé, chování v dopravě atd. /.  
 
 
 
V Boru 18. 6. 2013                                    Zpracovala: Mgr. Jana Bártíková,  
                                                                                      výchovný poradce 
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                       Hodnocení školního roku 2012 - 2013          
            
 
  Materiáln ě 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, cizí jazyk, hudební výchovu, 
výtvarnou výchovu, dále je k dispozici cvičná kuchyně, učebna se šicími stroji, pěstírna 
květin, tělocvična a malá multimediální učebna. Z prostředků získaných z projektů byly 
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. Chybí zázemí /šatny, záchody/  
          Postupně jsou zpracovávány projekty na rekonstrukci školy především z prostředků 
města. Aktuální byly jsou nyní tyto projekty :  
  a/ výměna oken v tělocvičně včetně vymalování /prázdniny 2013/ 
  b/ rekonstrukce chodníku a plochy u jídelny 
  c/ nátěr střechy krčku do tělocvičny 
  d/ rekonstrukce 1.tříd /podlaha, vestavěné skříně, tabule/ 
          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 a 7.tříd /jen po jedné/. Škola tedy má 16 tříd 
a k 3.9.2012 do ní nastoupilo 340 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě byl 21, tedy optimální 
pro kvalitní výuku. Seznam tříd s třídními učiteli je přílohou zprávy.  Oproti minulému roku 
2011-2012 poklesl počet dětí o 3. 
         Školu navštěvovali žáci ze 19 obcí obvodu města Bor /Bezděkov, Boječnice, Borovany,  
Čečkovice, Damnov, Doly, Holostřevy, Kosov, Kurojedy, Lužná, Málkovice, Malovice, Nová 
Hospoda, Nový Dvůr, Ostrov, Skviřín, Vysočany, Lhota, Lom u Stříbra/. Dalších 25 dětí 
dojíždělo z obvodů jiných škol.  
          Školní družina má tři oddělení. Dvě oddělení mají celodenní provoz, třetí je otevřeno od 
12.30 do 15 hodin pro potřeby starších dětí 
          Školní jídelna má kapacitu 500 jídel, počet vydaných obědu se pohybuje okolo 250. 
Vybavení jídelny plně odpovídá normám EU. 
       Ve škole probíhá činnost výtvarného oboru ZUŠ a přehrávky hudebního oboru ZUŠ, 
výuka angličtiny pro děti z 1.tříd, výuka němčiny pro dospělé. Využívána „cizími“ je 
především tělocvična /hasiči, košíková, cvičení žen/. 
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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 3., 4. a 5.ročníku 
praktický kurz dopravní výchovy. 

                       Program se  každoročně  upravuje  podle požadavků MŠMT a potřeb školy. Od dalšího 
školního  roku  bude  vyučován  povinně  druhý cizí  jazyk /němčina, angličtina/ a výuka bude 
postupně nabíhat od 7.ročníku. 

 
           Přehled pracovníků školy 

 
                       Celkový počet pracovníků ve školním roce byl 34. Z toho 3 pracovali na kratší úvazek.  
           Na I.stupeň nastoupila Jana Horáčková  do  3.třídy , do 1.třídy se vrátila po mateřské dovolené   
           Jitka  Pražáková.  II.stupeň  posílil  Dušan  Hovězák,  na  mateřskou  dovolenou odešla  Lenka  
           Váchová.  Ředitelem  školy  se  stal od 1.8.2012  Martin  Šrámek.  23.1.2013  se  ředitel  školy 
           zastřelil  v  budově  školy.   Na  jeho  místo  byl  jmenován  od  1.2.2013  do  nástupu  nového   
           ředitele,  vzešlého  z  konkurzního řízení, Jaroslav Linek.  Na  konci  června  2013  odešla  na  
           mateřskou dovolenou Lenka Blažková.  
                         Na  základě  konkurzu  byl  jmenován  novým  ředitelem  školy  od  1.8.2013   Daniel  
            Koblen. 
             
                 Zaměstnanci celkem :………………………..34 
                      Z toho pedagogové………………...……..24 
                             nepedagogové………………………..10 
 
                 Věkové složení zaměstnanců 
                  
                 21-30      31-40      41-50      51-60      61-70____celkem____ 
              učitelé                                   1             5             5              7               3                21                                                 
              vychovatelé                           -             2             -               -               1                  3 
              ostatní                                                  1             2              7               -                10 
 
                 Věkový průměr            
 
               pedagogové        :      48,1 
               ostatní                 :      50,2 
 
            Přehled pracovníků je přílohou . 
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           Zápis do 1.tříd, výsledky přijímacího řízení 
 
    Pro školní rok 2013-14 se zápis uskutečnil 8.2.2013. K zápisu se dostavilo 46 dětí, 12 

byl povolen odklad ŠD, po odkladu nastoupí 8 dětí. Celkem nastoupí do dvou 1.tříd 
k 2.9.2013  42 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. Škola se profiluje v tělesné výchově a výpočetní technice. 
                         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. 

                            
               
              Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
                     
                       Výsledky školy byly prezentovány především prostřednictvím soutěží. Škola má i 

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

                            Práce školy je prezentována na webových stránkách školy, které spravuje Vladimír 
Dub 

                            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 35 dětí v Triebesu. Setkání se školou v Triebesu se uskutečnilo formou 
dvoudenní návštěvy dětí v září 2012 v Boru a v květnu v Triebesu 2013. 

                              Po ukončení projektu „Moderní výuka s využitím ICT na ZŠ Bor“  byl zahájen 
další projekt „Peníze do škol – Moderní škola, který přinese 1,8 milionu“. Na podporu 
spolupráce se školami v SRN byly zpracovány nové verze projektů:    

               1.Kamarádi přes hranice. /spolupráce se školou v Pleysteinu v SRN/. 
               2.Setkání Bor – Triebes /spolupráce se školou v Triebesu  v SRN/. 
                             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  
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           školy  a v neposlední řadě  solidní výsledky žáků jsou dobrou reklamou pro celé město. Letos 

přibyl podíl na organizaci oslav 750 let města.  25.4.2013  byla  uskutečněna školní akademie. 
                         Za spolupráce všech pedagogických pracovníků se daří eliminovat sociálně 

patologické jevy.  Veškeré negativní  jevy včetně náznaků jsou okamžitě řešeny za spolupráce  
            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 

           
              28. a 29.11.2012 proběhla ve školní jídelně kontrola Českou školní inspekcí, 
Plzeňským inspektorátem zaměřená na oblast školního stravování za školní rok 2011-2012. 
Nabylo zjištěno porušení právních předpisů 
              9.4.2013 byla provedena kontrola KHS zaměřená na osobní a provozní hygienu, 
školení zaměstnanců. Nebyly zjištěny nedostatky.  
. 
 
 
  Opravy a údržba 
 
              Byly provedeny tyto větší akce:  
   - výměna oken v tělocvičně, malování celé tělocvičny 
   - malování chodeb a šaten v budově I.stupně 
   - nátěr střechy krčku do tělocvičny 
   - rekonstrukce dvou 1.tříd /podlaha, vestavěné skříně, tabule, skříňky/ 
   - rekonstrukce školního rozhlasu 
  
 
  Hospodaření školy za rok 2012 
 
   Rozbor je přílohou. 
 
 
 

 

 



Základní škola Bor, okres Tachov, příspěvková organizace 
 
 
              Koncepce rozvoje Základní školy v Boru na období 2012– 2016 
 
   I.Východiska koncepce 
        Koncepce rozvoje ZŠ v Boru vychází z těchto dokumentů : 
               - Školní vzdělávací program ZŠ Bor 
               - pravidelné kontroly ze strany vedení školy 
               - podněty a připomínky pedagogických pracovníků školy 
    
   II.Základní orientace školy 
                - na základě podmínek a tradice se bude škola i nadále profilovat ve výpočetní technice 
                      a tělesné výchově a sportu 
 
  III.Hlavní body rozvoje školy :  
        1.Zajištění kvalitní výuky a výchovy žáků školy s důrazem na  zvládnutí  základního  učiva,  
                   rozvoj  samostatného  myšlení  a  rozhodování  v  souladu  s  uznávanými    životními  a    
                   mravními hodnotami, přípravu ke studiu na středních školách. 
         2.Výuka cizích jazyků – realizovat od 3.třídy výuku cizích jazyků /němčina, angličtina/  jako    
                   Povinnou  /50%  NJ,  50%  AJ/,  druhý  cizí  jazyk od 7.ročníku  jako volitelný předmět,  
                   zvyšovat  odbornost  učitelů  cizích  jazyků  /kurzy/, zajistit  aprobovaného  učitele AJ, i   
                   nadále  každoročně  realizovat  spolupráci se školami v SRN  /Triebes, Pleystein/ včetně  
                   vzájemných návštěv žáků na základě projektů. 
          3.Informační technologie – zajistit  základní  počítačovou  gramotnost  pro  žáky  3. - 9. tříd,  
                   umožnit  volný  přístup  k  internetu  na  všech  počítačích ve škole, zlepšit  počítačovou  
                   gramotnost  pedagogů  splněním  celého  modulu  P , modernizovat  počítačové  učebny  
                   podle   potřeb  školy,   pokračovat  v  práci  na  webových  stránkách  školy  a  vydávání   
                   školního časopisu /průběžně/ 
           4.Tělesná  výchova a sport  –  každoročně  realizovat  osvědčené  sportovní  akce  pro  žáky        
                   školy na základě  celoročního  sportovního  kalendáře  školy, ve  spolupráci s  TJ  Sokol 
                   zapojit  do  sportovních  oddílů  mládeže  co  nejvíce  žáků  školy,  umožnit  sportovním 
                   oddílům   činnost  v  zařízení  školy   /tělocvična/,  maximálně  podpořit  projekt   města 
                   na  kompletní  rekonstrukci  stadionu  včetně  sociálního  zázemí  na  základě  okresního     
                   kalendáře  se zúčastnit okresních soutěží ve vybraných sportech, i nadále pořádat soutěž 
                   o  nejlepšího  sportovce  školy, na II.stupni a I.stupni /zájemci/  hodnotit TV  na základě 
                   individuálních  výkonů  a  vést  osobní  karty  žáků,  po  rekonstrukci  stadionu  se vrátit  
                   k tradici školních sportovních olympiád. 
            5.Klima školy :  -  udržet   kvalitu ,  prostředí  školy,  zlepšovat   mezilidské   vztahy   mezi          
                   pracovníky  školy,  žáky,  učiteli  a  žáky a učiteli a  rodiči, využít  ke  zlepšení  klimatu 
                   projektové dny, dny otevřených dveří školy. 
            6.Rozvoj ekologické výchovy : -  pokračovat ve škole v separaci odpadů, pečovat o plochy 
                   v areálu školy 
            7.Rozvoj dopravní výchovy – zajistit  pobyt  na  dopravním  hřišti, účast  v  soutěži AJAX  
             8.Školní vzdělávací program – opravy, úpravy, doplnění vždy červen – září 
             9.Vytváření  prostoru  pro  všechny  žáky  školy : - pokračovat  v  systému  školních  kol 
                   znalostních soutěží,  hodnocení žáků v průběhu 5. a 9.ročníku, na základě testů znalostí, 
                   vytvořit   systém  hodnocení  žáků  jako  kombinaci  slovního  a  klasického  hodnocení 
                   známkou  /2013/            
            10.Zajistit podmínky pro větší účast žáků na chodu školy:  -  využití  žáků při organizaci  
                   soutěží a kulturních a dalších akcí, v  žákovské samosprávě 
            11.Ochrana  žáků  před  škodlivými  vlivy  -  nabídka   mimoškolní   činnosti   a  kroužků, 



                    poskytování   poradenské  služby  žákům   i  rodičům  /VP/,  organizování   besed,  /viz  
                    minimální preventivní program/. 
            12.Rozvoj   mimotřídní   a   zájmové   činnosti   –   podpora  činnosti  školní  družiny,  její    
                    dovybavení  koberci,  umožnění činnosti výtvarného oboru  ZUŠ Tachov v  prostorách  
                    ZŠ,  umožnění  přehrávek  hudebních  oborů  ZUŠ v  hudebně, pomoc při náborech  do  
                    sportovních  oddílů  TJ,   hasičů, skautů a  umožnění  využití  prostor  školy  k  činnosti   
                    oddílů – průběžně, organizace kroužků při ZŠ 
            13.Personální politika – zajištění učitele na výuku AJ, M, VV průběžné školení pracovníků  
                    školy dle plánu, optimalizace složení pedagogického sboru /aprobace/ 
             14.Spolupráce školy s veřejností : -  poskytovat  veřejnosti  objektivní  informace o chodu 
                    školy,  výsledcích a  úspěších  žáků  i  zaměstnanců  prostřednictvím  tisku  /Tachovský 
                    deník/,  webových  stránek  školy, schůzek  SRPDŠ  apod.,  nabízet  veřejnosti  vhodné 
                    služby a akce /pronájmy tělocvičny, jídelny,  kulturní programy, sportovní soutěže, dny 
                    otevřených dveří. 
             15.Zlepšování prostředí školy, opravy, údržba – závislost na finančních možnostech 
                    schválení dotací na zpracované projekty 

                    Zpracované projekty a předpokládaný rok realizace 
                             Výměna oken – budov I.stupně……………………………….....2012 
                             Výměna oken /tělocvična, jídelna, krček do TV………………...2013 

                                   Rekonstrukce soc.zařízení  tělocvičny...........................................2014 
                                   Rekonstrukce a úprava venkovního areálu ...................................2015 
                                   Zateplení budov školy……………………………………………2016 
                                    
                        Další akce většího rozsahu s výjimkou malování, které probíhá každoročně. 
                         
                        2012 – nový nábytek /židle-uč.Z a ICT,  kompletně sborovna kanceláře, skříňky  
                                    do 1.tříd, nátěr plechových střech /jídelna, krček do TV 
     
                        2013 – opravy a nátěr oplocení, oprava plochy u jídelny, rekonstrukce  
                                    sklepních prostor v kotelně, výměna tabulí – I.stupeň  
 
                        2014 – rekonstrukce podlah a vestavěných skříní – I.stupeň  
 
                        2015 – rekonstrukce podlah a vestavěných skříní – II.stupeň 
  
                        2015 – rekonstrukce rozhlasového zařízení do tříd 
 
                                 Všechny akce jsou podmíněny získáním finančních prostředků od MÚ, nebo 
                                  zpracováním projektů na získání prostředků z fondů EU či ministerstva financí 
                                  nebo kraje. 
 
    
 Projednáno pedagogickou radou dne : 21.6.2012                             Jaroslav Linek, ředitel školy 
                           
                    



Základní škola Bor 
 
 
 
 

                                 Perspektiva počtu žáků 2013-2019 
 
 
 
Školní rok    2013/14    2014/15    2015/16    2016/17    2017/18    2018/19     
 
1.třídy  42/2          49/2           47/2         54/2           42/2        37/2            
 žáků/tříd 
 
I.stupeň          210/10      215/10       220/9       225/10       220/10     215/10           
/žáků/tříd/ 
 
II.stupeň         130/5        135/6         135/7       140/7         140/7       135/7           
žáků/tříd 
 
============================================================== 
 
škola               340/15      350/16      355/16     365/17        360/17     350/17        
žáků/tříd 
 
 Pozn.: Není zahrnuta migrace, odchody dětí na gymnázia. odklady, přeřazení. 
            Tento počet kolísá od 5 do 20 dětí. 
 
 
Reálné            340/15      340/16      345/16      355/17        350/17     340/17       
 počty 
 
 
 
  Stav se může zlepšit spolu s výstavbou bytů, rodinných domků v obvodu města a 
  pracovními příležitostmi pro mladé lidi.  



Základní škola Bor 
 

                       Počty žáků 2012 - 2013 
 
 
 

 
Třída 

   Počet žáků  
 

   Třídní učitel 

   Počet žáků    
       3.9.2012         28.6.2013 
celkem ch  d celkem ch   d 

   I. A     20    9  11 Jitka Pražáková     21   9 12 

B     20  10  10 Hana Drchotová     20 10 10 

  II. A     25  11  14 Josef Bártík     26 12 14 

B     25  17    8 Ludmila Geslová     24 16   8 

 III. A     19  12    6 Jana Horáčková     21 14   7 

B     20    9  11 Dana Jáchimová     21   9 12 

 IV. A     19  11    8 Lenka Blažková     19 11   8 

B     20  12    8 Alena Kunžwartová     18 11   7 

  V. A     20    7  13 Marcela Zíková     19   6 13 

B     22    9  13 Jana Kostrounová     22   9 13 

1. - 5.   210 111  99    211 107 104 

 VI. A     31  18  13 Stanislava Stieglerová     31 18  13 

VII. A     27  14  13 Bedřich Balák     27 13  14 

VIII.  A     16    8    8 Alena Jakubcová     16   8    8 

B     19    9  10 Kateřina Bambasová     18   8  10 

 IX. A     19    8  11 Marie Zemanová     19   8  11 

B     18    9   9 Ludmila Handrejchová     19   9  10 

6. -  9.   130  66   64    130 64  66 

1. – 9.   340 177 163    341 171 170 

 
 
 

 



ákladní škola Bor   
 
 
 

                    Prospěchový průměr 2012-13 
 
 
 

 
Třída 

Celkem  Ročník     ČJ      ČJ     M     M    Vyzn.  
Pololetí Pololetí Pololetí  Pololetí Pololetí Pololetí Pololetí Nepr. 

  I. II.   I. II.   I. II.   I. II.   I. II.   I. I I.   I.  II.  II. 
 

 I. 
A 1,10   

1,12 
 1,33   

1,35 
 1,33   

1,33 
  19     

B 1,14  1,37  1,32   17   

 

 II. 
A 1,45   

1,47 
 1,81   

1.91 
 1,65   

1,77 
  17   

B 1,48  2,00  1,88   16   

 

III. 
A 1,60   

1,40 
 2,05   

1,85 
 2,14   

1,65 
  13   

B 1,19  1,65  1,15   19   

 

IV. 
A 1,71   

1.73 
 2,47   

2,34 
 2,21   

2,21 
    8   

B 1,74  2,20  2,20   11   

 

 V. 
A 1,64   

1,53 
 2.47   

2,37 
 2,05   

1,89 
    9   

B 1,42  2,27  1,73   16   

1. - 5. 1,45  1,45  1,96  1,96  1,76  1,76  145   

VI. A 2,08  2,08  3,10  3,10  2,77  2,77   12   

VII. A 1,70  1,70  2,07  2,07  2,11  2,11   12   

 

VIII.  
A 1,74   

1,97 
 3,19   

3,60 
 2,25   

2.46 
    5   

B 2.20  4,00  2,67     0   

 

 IX. 
A 1,74   

1.70 
 2,32   

2,52 
 2,79   

2.59 
    6   

B 1,66  2,72  2,39     5   

6. -  9. 1,85  1,85  2,85  2,85  2,50  2,50   40   

1. – 9. 1,60  1,60  2,28  2,28  2,02  2,02  185   

 
 

 



                                                      Přehled soutěží 2012/2013 – ZŠ Bor 
 
Datum Název soutěže Místo Počet  

ze školy 
Organizátor Umístění  

27.9.2012 Běh zámeckým parkem Bor   187 ZŠ Bor 1.tř.     Š.Klech 
2.-3 tř. L.Schubertová, D.Pracht  
4.-5.tř. K.Pahorecká, L.Homolka 

5.10.2012 OK přespolní běh Tachov     24 AŠSK TC D III. 6, H III. 5, D.IV. 5, H IV 2 
5.11.2012 Dějepisná olympiáda – ško.kolo Bor     23 ZŠ Bor 1.T.Moravcová, 2.I.Beránková 
7.11.2012 Pevnost Týn H.Týn       4 MKS H.Týn 2.místo 
7.11.2012 Přimdský delfín Přimda     13 ZŠ Přimda 1.A.Pácha 

2.M.Žaloudková, M.Jágrik,  
    M.Weinerová, V.Jágrik  3. V.Kalčík 

19.11.2012 Přírodovědný klokan Bor      30 ZŠ Bor 1.T.Pich., 2.I.Jägerová, 3.Bui Thuy Hien  
3.12.2012 Mikulášská  laťka Bor      62 ZŠ Bor 4.-5.tř. S.Márová, M.Jano 

6.-7.tř. M.Dráždilová, Z.Stach 
8.-9.tř. E.Bui, A.Lanž 

12.12.2012 Tachovská vánoční laťka /OP/ Tachov        8 AŠSK Tachov ml.žáci : 1. J.Sedlák 
               3.Bui Thuy Hien 

20.12.2012 Přebor školy ve šplhu – I.st. Bor     66  ZŠ Bor 1.tř.: R.Zavalaný 
2.-3.tř.: V.Gabriel, M.Žaloudková 
4.-5.tř.: M.Jano, V.Třísková 

4.2.2013 Recitace , šk.kolo, I.st Bor      43 ZŠ Bor Postup: P.Pracht, N.Tolarová 

7.2.2013  OK olympiáda ČJ, Stříbro        2 ZŠ Stříbro Gag. 8. I.Jägerová, 12.I.Beránková 

21.2.2013 Pythagoriáda, šk.kolo Bor      65 ZS Bor  

24.2.2013 Přebor školy v driblinku, I.st. Bor  ZŠ Bor 1.tř.: V. Nguyen 
2.-3.tř.: A.Denk, V.Reitmajerová 
4.-5.tř.: M.Jano, N.Tolarová 

25.-28.2.2013 Přebor školy, basketbal Bor      68 ZŠ Bor ml.: 7.A, st.: 9.B 
 



Datum Název soutěže Místo Počet 
ze školy 

Organizátor Umístění 

1.3.2013 OK halová kopaná 8.-9.tříd Tachov      10 AŠSK Tachov 8.místo 
1.3.2013 OK chemická olympiáda Tachov        2 Gymnázium TC 5.I.Beránková, 6.D.Reitmajer 
6.3.2013 Přimdský  delfín - štafety Přimda      24 ZŠ Přimda 1.-3.tř.: 1.          4.-5.tř.: 1., 3. 

6.-7.tř.: 2., 4.     8.-9.tř.: 2.  
7.3.2013 OK basketbal 8.-9.tř.  Tachov       12 ZŠ Zárečná TC 1.místo 
7.3.2013 OK recitace Tachov         4 DDM Tachov  
8.3.2013 Přebor školy ve šplhu II.st. Bor       75 ZŠ Bor 6.-7.tř.:  E.Trojáková, V.Kalčík 

8.-9.tř.: J.Dudášová,  A.Pácha 
4.4.2013 KK basketbal 8.-9.tř. Domažlice       12 Gymn. Domažlice 2.místo 
6.4.2013 Mistr Theodorik – vytrv.soutěž Bor       18 Zámek Bor Ocenění : L.Nguyenová, O.Papajla, 

N.Mlejnská, M.Křižková 
10.4.2013 OK vybíjená 4.- 5.tř., dívky Tachov       11 AŠSK Tachov 3.místo 

12.4.2013  Skáčeme přes švihadlo, I.st. Bor     105 ZŠ Bor 1.tř.: J.Truongová 
2.-3.tř.: A.Komárková, T.Artim 
4.-5.tř.: T.Říhová, D.Bejdák 

19.4.2013 OK vybíjená 4.- 5.tř., smíšená dr. Tachov       12 ASSK Tachov 3.místo 

24.4.2013 Přimdský delfín – štafety škol Přimda       13 ZŠ Přimda 1.místo 

25.4.2013 Školní akademie Bor     228 ZŠ Bor  

26.4.2013 Okrskové kolo Mc Donald´s Cup Stráž       24 ZŠ Stráž kat.A : 1.místo; kat.B: 2.mnísto 

30.4.2013 KK Kinderiáda Domažlice        8 J.Domažlice 16.místo 

2.5.2013 OK Pythagoriáda Tachov        6 DDM Tachov  

3.5.2013 OK Mc Donald´s Cup, kategorie A Tachov      10 AŠSK Tachov 4.místo 

7.5.2013 OK Pohár rozhlasu, starší žactvo Stříbro      24 AŠSK Tachov 1.místo žáci, 5.místo žákyně 

9.5.2013 OK Mc Donald´s Cup, kategorie B Tachov      12 AŠSK Tachov 8.místo 

10.5.2013 OK Pohár rozhlasu, mladší žactvo Tachov      24 AŠSK Tachov 2.místo : dívky, 4.místo : hoši 

10.5.2013 OK Soutěž zdravotníckých hlídek Tachov      10 ČČK Tachov 1místo : starší,   1.místo : mladší 

 



Datum Název soutěže Místo Počet 
ze školy 

Organizátor Umístění 

15.5.2013 Atletický čtyřboj ZŠ Tachov      10 AŠSK Tachov 3.místo žáci, 3.místo místo žákyně 
21.5.2013 KK Pohár rozhlasu Sušice        9 Atl.svaz Plzeň 5.místo st.žáci 
25.5.2013 KK Soutěž mladých zdravotníků Cheb      10 ČČK Cheb 1.místo nes.úkoly, 5.místo, 9.místo 

30.5.2013 Street Hockey Cup – 1.turnaj Plzeň      10 HS Plzeň 6.místo 
6.6.2013 Atletika žáků I.stupně – okr.kolo Stříbro      30 ZŠ Mán.Stříbro 1.  7x,    2.  6x,     3.  11x 

17.6.2013 Street Hockey Cup – 2.turnaj Tachov      10 HS Plzeň 5.místo 

19.6.2013 Atletický trojboj žáků I.stupně Tachov       8 ZŠ TC Zárečná 4.místo 

28.6.2013 Vyhlášení sportovce školy Bor  ZŠ Bor Martin Gesl, Martina Weinerová 
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        374704114 
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Základní škola Bor, příspěvková organizace Města Bor, IČO 75005824 
 

Závěrečná zpráva o hospodaření roku 2012 
 

 
Základní škola Bor hospodaří s finančními prostředky získanými ze státního rozpočtu (Plzeňský 
kraj) a prostředky místního rozpočtu. Dalším příjmem je příjem za stravování a družinu.  
Základní škola má hospodářskou činnost – nájmy a stravování cizích strávníků. 
 
 
Celkem výnosy: 17.973.502,78 Kč 
Prostředky od zřizovatele 3.200.000,00 Kč 
Prostředky ze státního rozpočtu 12.231.000,00 Kč 
Projekt Kamarádi p řes hranice 16.731,70 Kč 
Výnosy z činnosti 1.357.690,50 Kč 
Nájemné z nebytových prostor 13.050,00 Kč 
Úroky z účtů 14.219,92 Kč 
Čerpání fondů   11.198,00 Kč 
Výnosy z transferů OP 948.628,66 Kč 
Ostatní výnosy 180.984,00 K 
 
Na provoz základní školy byly použity náklady v tomto složení a výši 
 
Celkem náklady 18.461.737,82 Kč 
Spotřeba materiálu 1.440.945,73 Kč 
Spotřeba energií 1.636.621,94 Kč 
Opravy a udržování   591.276,23 Kč 
Cestovné  8.278,00 Kč 
Náklady na reprezentaci 414,00 Kč 
Služby  498.664,92 Kč 
Mzdové náklady 9.162.988,00 Kč 
Zdravotní a sociální pojištění 3.090.284,00 Kč 
Ostatní sociální náklady 129.634,00 Kč 
Ostatní náklady (542) 22.605,20 Kč 
Pojištění, odvod ZPS 79.456,00 Kč 
Odpisy – projekt OP VK EU  11.198,00 Kč 
Odpisy 537.918,00 Kč 
Náklady z nákupu DHIM 1.251.453,80 Kč 
 
Rozdíl mezi náklady a výnosy činí ztrátu ve výši  488.235,04 Kč. 
Základní škola nemá za odběrateli ke konci období žádnou pohledávku. Zálohy byly poskytnuty 
na plyn, el. energii a vodné a stočné ve výši 156.300,84 Kč. Tyto zálohy budou během prvního 
pololetí roku 2013 vyúčtovány. Náklady na tyto média byly časově rozlišeny ke konci účetního 
období 2012. Základní škola má dále pohledávku vůči mateřské škole za plyn ve výši 208.187,34 
Kč, která bude v prvním pololetí pokryta. 
Vůči dodavatelům má základní škola závazek ve výši 235.630,29 Kč.  Pak je tu závazek vůči 
zaměstnancům na mzdách za měsíc prosinec 2012 a s tím spojené zákonné povinnosti  ( odvody, 
daně) spojené v celkové výši 1.122.628,00 Kč. Zřizovatel půjčil základní škole finanční 
prostředky ve výši 400.000,- Kč na překlenutí nedostatků z finančního toku OP VK EU. Tyto 
prostředky byly během roku 2012 vráceny v plné výši. 
Péče o svěření majetek: K závěru účetního období, k 31.12. 2012 proběhla inventarizace 
příspěvkové organizace Základní školy Bor, Zápis o provedené inventarizace je současně uložen 
u zřizovatele. 



Základní škola Bor, příspěvková organizace Města Bor, IČO 75005824 
 
 
 
 
 
                                                                                             Zřizovatel: Město Bor 
 
 
 
 
Věc: Žádost o změnu a schválení odpisového plánu pro rok 2013 
 
 
     Základní škola Bor, příspěvková organizace města Bor má ze zákona povinnost účetně 
odepisovat majetek, jak pořízený, tak i majetek, který je ve vlastnictví zřizovatele a to podle § 28 
zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. zákonů, v platném znění. 
     Podle ČUS č. 708 základní škola pokračuje rovnoměrným způsobem, pouze prodlouží 
odpisování dlouhodobého majetku u budov na 80 let. 
    Pro tento rok žádá základní škola o schválení odpisového plánu v tomto členění: 
 

název odpisová skupina částka 
   
dlouhodobý  hmotný majetek skupina č. 2 9276 
dlouhodobý hmotný majetek skupina č. 5 147.881,00 
celkem  157.157,00 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Jaroslav Linek 
 
                                                                                           ředitel Základní školy Bor 
 
 
 
V Boru 23. 4. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola Bor, příspěvková organizace Města Bor, IČO 75005824 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Zřizovatel: Město Bor 
 
 
 
 
 
 
Věc: Žádost o  souhlas s použitím rezervního fondu na  vypořádání výsledku roku 2012 
 
 
 
 
 
     Základní škole Bor vznikla za rok 2012 ztráta ve výši celkem 488.235,04 Kč. Kladný 
hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ve výši 51.528,59 Kč použijeme na pokrytí 
nákladů v hlavní činnosti roku 2013 a na ztrátu ve výši 402.526,02 Kč použijeme  krytím z 
rezervního fondu. Zbytek ztráty ve výši 85.709,20 bude převeden na účet neuhrazená ztráta 
minulých let. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Jaroslav Linek 
 
                                                                                    ředitel Základní školy Bor 
 
 
 
 
V Boru dne 23. 4. 2013 
 
 
 
 







                               Seznam zaměstnanců ZŠ Bor  -  2012– 2013     
  
Pedagogičtí pracovníci 
 
Jméno a příjmení                        zařazení         aprobace         praxe      věk       bydliště 
 
 1.Jaroslav Linek                    ředitel ZŠ           RJ-TV             40           64         Bor 
 2.Naďa Sláviková                 zástupce ŘŠ       M-Ch                 4           31         Újezd p.Př. 

    3.Lenka Blažková                 učitel I.st.           1.-5,NJ              7           31         Bor 
 4.Josef Bártík                            -„                    1.-5.                 39           61         Bor 
 5.Hana Drchotová                     -„-                   1-5.                   4           37         Jemnice 
 6.Ludmila Geslová                    -„-                  1.-4.                 22           45         Bor 
 7.Jana Horáčková                      -„-                  Sp.ped-Bc       12           36         Tachov 
 8.Dana Jáchimová                     -„-                  1.-4.                 29           53         Souměř 
 9.Jana Kostrounová                   -„-                  1.-4.                 35           57         Bor 

  10.Alena Kunžwartová                -„-                  1.-5.                 36          59         Bor 
  12.Marcela Zíková                     -„-                   1.-4.                  24          47         Holostřevy 
  13.Bedřich Balák                    učitel II.st.          1.-4.,HV           28          50        Tachov 
  14.Kateřina Bambasová             -„-                   -----                    5           28         Borovany  
  15.Jana Bártíková                       -„-.                  ČJ-HV             39           61         Bor 
  16.Ludmila Handrejchová          -„-                   ČJ-D                35           59         Bor 
  17.Dušan Hovězák                     -„-                    1. -5.                14          .50         Tachov 
  18.Alena Jakubcová                    -„-                   D-OV              18           43         Tachov  
  19.Stanislava Stieglerová           -„-                    ČJ-OV             28           54         Částkov 
  20.Irena Šeneková                      -„-                    Z-TV               35           58         Bor 
  21.Marie Zemanová                    -„-                   ČJ-NJ              33           56          Bor 
  22.Marta Tvrdá                      vychovatelka        SPgŠ               11           37          Bor 
  23.Petra Rubantová                    -„-                    vych-Bc             6           33          Bor 
  24.Antonie Zouharová               -„-                     SPgŠ               45           67          Bor 

 
Nepedagogičtí pracovníci   
 
 1.Jitka Hetnerovičová           sam.referentka      SEŠ                 32            52        Bor      
 2.Jaroslava Bartošíková        uklizečka                                      28            47        Bor 
 3.Jana Krasanovská                   -„-                                            34            53         Bor 
 4.Hana Šmelková                       -„-                                           27            46         Bor 
 5.Dana Matejčíková                   -„-                                           32            52         Bor 
 6.Miloš Příkaský                   školník,údržbář                            36            56         Bor 
 
Školní jídelna 
 
 1.Eva Zděnková                     vedoucí ŠJ          SPoŠ               33            53           Bor 
 2.Růžena Bláhová                  ved.kuchařka                              32            51           Bor 
 3.Marie Kochtová                  kuchařka                                     38            57           Bor 
 4.Jitka Havašová                    kuchařka                                    16             35           Bor 
  




