
                                                     
 

                 Hodnocení školního roku 2020 - 2021 - ZŠ Bor       

           
 

  Materiálně technické podmínky školy: 

 

          Základní škola Bor 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 může pronajímat nebytové prostory. 

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

/budova I.stupně, budova II.stupně, školní družiny a jídelna, přístavba a tělocvična, altán. 

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

vzdělávací program. Za finanční podpory zřizovatele došlo i ve školním roce 2020/2021 k 

rekonstrukci vnitřních prostor školy v souladu s plánem modernizace školy v druhém 

funkčním období ředitele školy. Tento plán je začleněn do „Strategického rámce MAP 

rozvoje vzdělávání ORP Tachov.“  

Ve škole je 12 odborných učeben, které jsou k výuce pravidelně využívány 2 počítačové 

učebny, kovodílna, dřevodílna, odborné učebny přírodopisu, fyziky a chemie, matematiky, 

cizích jazyků, hudební výchovy, výtvarnou výchovy, dále je k dispozici cvičná kuchyně, 

knihovna a tělocvična. Na výuku tělesné výchovy je využíván městský stadion tělovýchovné 

jednoty a tělocvična Sokolu Bor. Nedostatečné zázemí pro výuku tělesné výchovy je řešeno 

ve spolupráci se zřizovatelem. 

Ve školním roce 2020/21 byly realizovány tyto rekonstrukce: 

  a/ velká sborovna  

  b/ knihovna  

  c/ výměna el. rozvaděče u přístavby kuchyně a jídelny 

  d/ instalace páteřních rozvodů školní počítačové sítě optickými kabely 

  e/ zpracovány projekty na výměnu rozvaděčů a kompletní rekonstrukci a přestavbu jídelny 

školy. 

 Rekonstrukce byly částečně realizovány v období uzavření školy v době lockdownu, částečně 

v období letních prázdnin. 

   

            Ve školním roce 2020/20210 má škola devět ročníků a člení se na I. stupeň /l.–

5.ročník/ 11 tříd a II. stupeň /6.-9. ročník/ 9 tříd. Ve škole je se souhlasem KU zřízena 

přípravná třída. Škola má celkem 21 tříd. Školní rok 2020/2021 byl ukončen s počtem žáků 

429. Školu navštěvují žáci z 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/. 

          Školní družina má  pět oddělení. Dvě oddělení mají celodenní provoz 6:15 až 7:40 

 a 11:40 až 15:45 (časy jsou přizpůsobeny provozu mateřské školky), třetí, čtvrté a páté je 

otevřeno od 12.30 do 15 hodin pro potřeby starších dětí. Ve školní družině pracují 

vychovatelky podle vytvořených vzdělávacích plánů. Koordinaci práce všech oddělení 

zajišťuje vedoucí vychovatelka.    

       Ve škole probíhá činnost výtvarného oboru ZUŠ. Žáci mají možnost navštěvovat 

kroužky pohybových her, košíkové, florbalu, parkuru a programování.  



        Práci školní jídelny poznamenalo období uzavření škol. Do uzavření školy využívalo 

služeb školní kuchyně 349 strávníků.     

 

                                                                   

 

 

Vzdělávací program, učební plán 
 

           Výuka na celé škole probíhala podle “Školního vzdělávacího programu“. Z cizích 

jazyků se vyučuje anglický a německý jazyk. Anglický jazyka je vyučován od 3. ročníku 

včetně. Německý jazyk je zařazen do výuky v 7. ročníku, jako druhý cizí jazyk. Ve všech 

ročnících jsou zpracovány časové a tematické plány podle ŠVP.  Dále jsou do učebních plánů 

zapracována témata volba povolání a ochrana člověka za mimořádných situací a další 

průřezová témata.  Pro žáky  3. a 4. tříd je zajištěn plavecký výcvik v Tachově. Pro žáky 3., 4. 

a 5.ročníku organizujeme praktický kurz dopravní výchovy, který je v 5. ročníku zakončen 

třídenním cyklistickým kurzem. Pro žáky 7. ročníku je v ŠVP zařazen týdenní lyžařský kurz. 

Ani jeden z těchto kurzů se neuskutečnil. Důvodem bylo uzavření škol. 

                        Ve školním roce 2020/21vedení provedlo 8 hospitací. Hospitace byly 

zaměřeny na činnost začínajících a studující pedagogů a na úroveň distanční výuky. 

Ve školním roce 2020/21 působí na škole dvě výchovné poradkyně (jedna 

vystudovaná), preventista, koordinátor ICT (vystudovaný), koordinátor environmentální 

výchovy, dva koordinátoři ŠVP (vystudovaní) a dna speciální pedagogové (vystudovaní).  

 

                           

 

           Personální zabezpečení činnosti školy 
 

                       Celkový počet pracovníků ve školním roce 2020/2021 je 55        

            

                      Zaměstnanci celkem :……………………..55 

                      Z toho pedagogové………………...…….. 30 

                                  asistenti a vychovatelé………….... 17 

                                  provozní pracovníci……………….12 

 

            Z 30 pedagogů jsou 2 v důchodovém věku a 4 doplňující si vzdělání. Tři pedagogové jsou 

vysokoškolsky vzdělaní, neaprobovaní. Filozofií vedení školy vést místní neaprobované 

pedagogy a schopné asistenty k profesnímu růstu, aby doplnili pedagogický sbor 

aprobovaných pedagogů. 

 

            

 

 

 

 

 

 

           

 

         

                                                                                  



 

           

 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 
 

V tomto školním roce proběhl zápis do prvních tříd elektronicky. 

 

 

1. Celkový počet dětí u zápisu     38/16   

2. Udělen odklad     9/3 

 3. Do první třídy nastoupilo k 2. 9. 2020     37/15 

 4. Do přípravné třídy nastoupilo k 2. 9. 2020     11 

 

  

                     

Umisťování žáků na střední školy a učiliště 

Všichni vycházející žáci úspěšně složili přijímací zkoušky a jsou přijati na střední školy a 

odborná učiliště.  

Počty žáků, kteří ukončily povinnou školní docházku v ZŠ Bor: 

                               -   v devátém ročníku                         37/13 žáků 

                               -   v sedmém ročníku *                         1/1 žák  

                               -   v sedmém ročníku **                       1/1 žák 

                               -    v osmém ročníku                             2/1žáků z toho jednomu povoleno 

pokračování ve školní docházce v devátém ročníku. 

                               -   v pátém ročníku **                           2/1 žáci 
**(přestup na šestileté a osmileté gymnázium) 

 

 

 

            

   Výsledky vzdělávání žáků 

 
Z celkového počtu 429 žáků prospělo s vyznamenáním 214 žáků, prospělo 198, neprospěli 2 

žáci. Celkový průměr školy činí 1,50.    

Díky projektu „Šablony II pro ZŠ Bor“ zvládli hraniční žáci požadované výstupy jednotlivých 

vyučovacích předmětů. Velmi přínosná byla práce pedagogů v doučování žáků.  

Již několikátý rok pokračuje „Výuka českého jazyka pro žáky cizince“.  

Škola spolupracuje se sociálními pracovníky OSPODu, střediskem výchovné péče Domažlice, 

policií ČR a nízkoprahovými organizacemi. Touto spoluprací a VýVP se snažíme o snížení  

absence žáků a předcházení negativních jevů v chování žáků.. V roce 2020/21 je průměr 

zameškaných hodin na jednoho žáka 24,70 z toho omluvených 24,28 a neomluvených 0. 42. 

(Tato čísla jsou velmi ovlivněna uzavřením škol pro žáky.) 

Ve školním roce 2020/2021 bylo v uplatněno 87 výchovných opatření, 15 kázeňských 

opatření( 14 DTU, 1 DŘŠ) a 42 pochval (34 PTU, 8 PŘŠ).  

 

 

 

 

 

 
 



         

 

 

   Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

                      
           Ve školním roce 2020/2021 škola pokračuje v certifikovaném vzdělávání všech 

pedagogických pracovníků v rámci projektu NPIČR „Společné vzdělávání“ jako plně 

podpořená škola. V tomto pětiletém programu prochází pracovníci uceleným vzdělávacím 

programem. V období pandemie  nebylo vzdělávání přerušeno, pokračovalo formou 

webinářů. V srpnu 2021 došlo k schválení ukončení projektu Šablony II.  

            Vzdělávají a vedou ostatní pedagogy v zavádění této metody hodnocení žáků. 

             

            Čtyři pedagogičtí pracovníci studují magisterský pedagogický obor. Další dvě 

nekvalifikované učitelky byly přijaty k studiu pedagogického minima na PF. Ředitel školy 

absolvoval 2 certifikované semináře. Ostatní učitelé se účastnily certifikovaných vebinářů 

v rámci projektu „Společné vzdělávání“ (NPI). Posledním rokem dobíhá projekt zaměřený na 

Formativní hodnocení žáků. V průběhu školního roku škola vysílá jednotlivé zaměstnance na  

školení pořádané NPI a KSVJČ dle individuálního výběru.                   

               

             
 

          Projekty 2020/2021 
            Škola úspěšně ukončila Šablony II schválením projektu. Všechny okruhy jsou úspěšně 

uzavřeny. Pokračujeme v projektu NPIČR „Podpora společenského vzdělávání v pedagogické 

praxi“, jako škola s plnou podporou. Čerpáme prostředky z OPVVV „Podpora výuky plavání 

v základních školách“, „Bezplatná výuka českého jazyka žáků cizinců“, dále pokračujeme v 

projektech „Ovoce do škol“, Obědy pro děti“, „Zavádění formativního hodnocení na 

základních školách“, Tyto programy přináší škole potřebné finanční prostředky na zpestření 

výuky. Plnění programu těchto projektů bylo poznamenáno uzavřením škol pro žáky. 

 

            Spolupráce s partnerskou školou v Peysteinu byla jako všechny projekty poznamenaná 

pandemií coronaviru. 

.  

                                                                                   

 

            Výsledky inspekční činnosti a kontrol 
           

V tomto školním roce proběhla na škole inspekce na žádost zákonného zástupce. Inspekce 

písemně konstatovala, že škola nepochybila. 
 

 

 

 

 

 

 
   V Boru 24. 9.  2021                                                    Mgr. Daniel Koblen, ředitel školy 



 

 


