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Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace 

Ulice, číslo: Školní 264 

PSČ:  348 06 

Město:  Přimda 

Okres:  Tachov 

 

Zřizovatel: Město Přimda, náměstí Republiky 112, 348 06 Přimda 

 

Poslední zařazení do sítě: 

a) Město Přimda usnesením zastupitelstva ze dne 30. 9. 2002 s účinností od 1. 1. 2003 

b) Rozhodnutím MŠMTV ze dne 18. 11. 2002 s účinností od 1. 1. 2003 

Poslední změna v rejstříku škol: 

od 1. 9. 2017 nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 90 

od 1. 11. 2017 byl proveden výmaz ze školského rejstříku:  

79-01-C/001 Základní škola 

denní forma vzdělávání  délka vzdělávání: 9 r. 0 měs. 

dobíhající obor 

 

 

IZO:   škola   102 464 201 

   školní družina  115 900 071 

   školní jídelna  102 628 742 

 

Telefon:  škola   374 616 543  

   škola mobil  602 838 802 

   jídelna   374 616 547 

   jídelna mobil  732 991 537 

   

E-mail:   reditel@zsprimda.cz (ředitelka školy) 

   zastupce@zsprimda.cz (zástupce ředitelky školy) 

Datová schránka: n92mrtx  

   

Webové stránky:  www.zsprimda.cz 

 

Titul, jméno a příjmení ředitelky školy: Mgr. Marcela Husáková 

Titul, jméno a příjmení zástupce: Mgr. Marie Vítková 

 

Školská rada:  Mgr. Tomáš Prchal, Kateřina Šmehylová, Mgr. Marie Vítková  

Mgr. Markéta Denková, Mgr. Magdaléna Kálalová, Bc. Veronika Tichá, 

Iveta Junková, Lenka Šperková, David Kadlec 
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Materiálně technické podmínky školy 
Základní škola Přimda 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 škole Přimda jsou zřizovací listinou povoleny tyto doplňkové 

činnosti: hostinská činnost a pronájem nemovitostí. 

Areál školy je poměrně rozlehlý a skládá se ze vzájemně propojených budov školy, školní 

jídelny a dvou tělocvičen. Ke škole dále náležejí dvě hřiště - travnaté a víceúčelové - a skleník. 

K vlastní budově školy přiléhá dále bytovka se dvěma bytovými jednotkami. 

Kromě 9 kmenových tříd jsou ve škole odborné učebny, které jsou pravidelně využívány 

(počítačová učebna, kovodílna, odborná učebna pro výtvarnou výchovu, fyziku a chemii, dějepis 

a zeměpis, studovna s knihovnou, jazyková učebna, přírodopis, dále cvičná kuchyňka a dřevodílna). 

Pro výuku tělesné výchovy jsou k dispozici dvě tělocvičny, víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště. Tyto 

prostory nejsou dostatečně vyhovující pro trénink atletických disciplín. 

Kapacita školy je 320 žáků. K 30. 9. 2021 měla škola 179 žáků v 9 třídách. 

Školu navštěvovali žáci z Přimdy a dalších okolních obcí, z nichž některé jsou v obvodu jiných 

škol: Přimda, Kundratice, Velké Dvorce, Újezd pod Přimdou, Třískolupy, Třemešné, Rozvadov, Hošťka, 

Svatá Kateřina, Třemešné. Seznam tříd s třídními učiteli je přílohou zprávy (příloha č. 1). 

Školní družina má tři oddělení. Kapacita školní družiny je 90 dětí. Prostorové podmínky 

a vybavení družin jsou na dobré úrovni. 

Školní jídelna má kapacitu 260 obědů. Počet přihlášených strávníků v letošním roce byl 200 

(163 žáků, 24 zaměstnanců a 13 cizích strávníků). Během školního roku byla několikrát distanční 

výuka, která se týkala všech žáků a následně jen některých tříd, které byly v izolaci. V těchto obdobích 

kuchyň nevařila, popř. vařila jen omezený počet jídel. 

V důsledku mimořádných opatření nebyly v tomto školním roce organizovány žádné zájmové 

útvary. Ve škole působila pobočka hudebního oboru ZUŠ Tachov, jejíž činnost byla také velice 

ovlivněna mimořádnými opatřeními.  

Vzdělávací program, učební plány 
Na naší škole se vzdělávají žáci od 1. do 9. postupného ročníku. Ve všech ročnících se 

vzdělávalo podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV, ZŠ Přimda, 

č. j. 20/2009). Pro všechny ročníky jsou zpracovány osnovy, učební a časové plány.  

Pro žáky 3. a 4. třídy je zajištěn plavecký výcvik v místním plaveckém bazénu. Protože se 

v loňském roce plavecký výcvik se z důvodu mimořádných opatření nekonal, konal se na jaře 

letošního roku plavecký výcvik pro 5., 4. a 3. třídu. 

Lyžařský výcvik v Kašperských Horách se konal pro žáky 6. – 9. třídy. Zúčastnilo se ho 28 žáků. 

Učební plány jsou přílohou zprávy (příloha č. 2). 

Přehled pracovníků školy 
Fyzicky je na škole zaměstnáno 27 osob – 19 pedagogů (13 učitelů, 3 vychovatelky, 5 asistentek 

pedagoga – 1 vychovatelka jsou současně i asistentkou), 4 kuchařky (1 pomocná kuchařka pracovala 

na poloviční úvazek), 4 provozní zaměstnanci (1 uklízečka pracovala na poloviční úvazek).  

4 pedagogičtí pracovníci neměli potřebnou kvalifikaci – všichni si kvalifikaci doplňovali studiem.  

Celkový přehled zaměstnanců je přílohou zprávy (příloha č. 3). 
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Zápis do 1. třídy, výsledky přijímacího řízení 
Zápis se uskutečnil 8. 4. 2022. Škole bylo předáno 22 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. 

Dvacet žádostí bylo kladně vyřízeno. Dvěma dětem byl povolen odklad školní docházky. Při 

dodatečném zápisu byly kladně vyřízeny dvě žádosti. 

Na střední školy a učiliště byli přijati všichni přihlášení žáci.  

Přehled o zápisu a přijímacím řízení tvoří přílohu zprávy (příloha č. 4). 

Naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
Cílem ŠVP je pomoci žákům získávat a rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout jim spolehlivý 

základ všeobecného vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké životu. Realizace výuky 

probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech. Výuka směřuje k očekávaným výstupům 

vzdělávacích oblastí, a tedy i k dosažení klíčových kompetencí stanovených v RVP ZV. Charakter práce 

má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získávání zdravého 

sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. ŠVP klade důraz na všestranný 

rozvoj osobnosti každého jedince, a proto je naším prvořadým úkolem proměnit školu v prostředí, 

kde se i žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními dostane nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací 

péče, ale kde se cítí bezpečně a spokojeně. 

Distanční výuka 
Během distanční výuky a nařízených karantén probíhala pro dané žáky distanční výuka. Byla 

realizována prostřednictvím Google učebny, v jejímž rámci byly vedeny i online a hybridní hodiny – 

využíván byl Google Meet a různé aplikace (Quizizz, Kahoot, Quizlet, LearningApps, Live Worksheets, 

Canva…).  

Výsledky vzdělávání žáků 
Celkový prospěch žáků zůstává na srovnatelné úrovni s předchozími lety.  

Vzdělávání bylo velice ovlivněno způsobem výuky, který nevyhovoval všem žákům. V průběhu 

distanční výuky jsme mezi žáky pozorovali rozdíly ve vědomostech, které jsme se po návratu do škol 

snažili odstranit. Ani v jednom pololetí jsme nevyužili možnost slovního hodnocení žáků. 

V 1. pololetí školního roku činil průměrný prospěch 1,558. Z celkového počtu 172 žáků (stav 

k 31. 1. 2022) dosáhlo 79 žáků vyznamenání, 78 prospělo, 14 žáků neprospělo a 1 žák nebyl 

hodnocen. 

V 2. pololetí dosáhli žáci průměrného prospěchu 1,595. Z celkového počtu 178 žáků prospělo 

71 s vyznamenáním, 102 prospělo a 5 žáků neprospělo.  Dva žáci nebyli hodnoceni ze zeměpisu a na 

konci srpna se uskuteční jejich přezkoušení. Jeden žák postupuje do vyššího ročníku bez opravných 

zkoušek. 

Prospěchové tabulky za I. a II. pololetí jsou součástí příloh (příloha č. 5). 

Projektové dny 
Na 1. stupni byly uskutečněny projekty Mikuláš a Vánoce, Masopust, Velikonoce, které jsou 

součástí projektu Zvyky a tradice, díky němuž si děti připomínají tradice spjaté s těmito svátky 

(průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech). 

 Na 2. stupni se uskutečnil projekt Evropský den jazyků, Outdoor Classroom Day (Den 

prázdných tříd), Den Evropy. 

Projekt Umění přežít byl určen pro celou školu – tento projektový den je součástí 

zastřešujícího projektu Cvičení v přírodě a je určen všem žákům školy; cílem projektu je seznámit žáky 
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se základy ochrany člověka za mimořádných situací, s dopravní výchovou, základy první pomoci, 

turistikou a pobytem v přírodě. Na jaře se uskutečnila praktická část tohoto projektu – Pobyt 

v přírodě a Den bez úrazů.  

V březnu jsme si připomněli Světový den vody, v dubnu se celá škola zúčastnila projektu Den 

Země. 

Hodnocení školního roku 2021/2022 z hlediska primární prevence 
Také ve školním roce 2021/2022 probíhala výuka z části distančním způsobem (v některých 

třídách), ale většina aktivit zaměřených na primární prevenci se uskutečnila přímo ve škole nebo 

v přírodě. 

V srpnu a v září se žáci 1. a 6. ročníku zúčastnili adaptačního kurzu, který pro ně připravili třídní 

učitelé spolu s dalšími kolegy a asistentkou pedagoga. Formou různých her a sportovních aktivit se 

děti vzájemně poznávaly a zapojovaly se do kolektivu třídy. 

 Během distanční výuky byl kladen velký důraz na eBezpečnost. 8. února jsme si připomněli 

Mezinárodní den bezpečnějšího internetu. Děti tvořily plakáty se zásadami bezpečného chování na 

internetu (v angličtině a němčině), hrály různé online hry, vyplňovaly kvízy a testy. Problematika 

eBezpečnosti je rovněž běžnou součástí všech eTwinningových projektů, na nichž naši žáci pracují.  

Zásadám bezpečného chování na internetu a sociálním sítím se věnovaly i vychovatelky z družin, 

které pro děti připravily v tělocvičně přednášku s besedou. Rizikům na internetu a sociálních sítích 

věnovali zvýšenou pozornost vyučující v hodinách informatiky a ORv. Problém kyberšikany byl žákům 

znovu připomenut v souvislosti s užíváním mobilních telefonů. 

 Pedagogové měli možnost využít různá metodická doporučení vydaná například ČŠI, MŠMT, 

Centrem Locika a jiné. Sdružení CZ.NIC distribuovalo do škol nástěnky bezpečného internetu. 

Protidrogové prevenci a první pomoci jsou věnovány vyučovací hodiny některých předmětů, 

např. přírodopisu, chemie, občanské a rodinné výchovy, s využitím výukových programů v PC a filmů 

dostupných na internetu.  

V hodinách ORv a přírodopisu se žáci seznamují se základními poznatky z oblasti sexuální 

výchovy a tématu poruch příjmu potravy. Vědomosti o zdravé výživě a hygieně potravin si osvojují 

v hodinách vaření v rámci pracovních činností. 

Finanční gramotnosti jsou věnovány hodiny matematiky a ORv . 

Žáci I. stupně byli poučeni o nebezpečí rozdělávání ohně v přírodě, zejména v období sucha. 

V dopravní výchově se vzdělávali hlavně žáci 4. a 5. ročníku. 

Prevenci se rovněž věnují třídní učitelé v třídnických hodinách. 

Stále je věnována pozornost hygienickým opatřením proti šíření infekčních chorob, především 

proti COVIDU-19. Žáci byli opakovaně poučováni o dodržování zásad při pobytu doma, ve škole, na 

výletech, při sportovních aktivitách, o předcházení úrazů a poskytování 1. pomoci.   

Pedagogové se věnují žákům ohroženým školním neúspěchem prostřednictvím doučování 

v rámci Šablon EU a Národního plánu obnovy. Od září 2021 byla vietnamským žákům poskytována 

bezplatná výuka českého jazyka v časové dotaci 100 vyučovacích hodin. Po vzniku válečného konfliktu 

na Ukrajině přišli na naši školu ukrajinští žáci. Ihned po příchodu těchto žáků jim byla též poskytnuta 

bezplatná výuka českého jazyka s pomocí adaptace do třídního kolektivu. Časovou dotaci 100 hodin 

jsme zde ještě nenaplnili. 
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Hodnocení školního roku 2021/2022 z hlediska práce výchovného poradce  

Na začátku školního roku seznámila výchovná poradkyně učitele s žáky, kteří jsou v péči 

PPP  Tachov, PPP Plzeň, SPC Horšovský Týn a SPC v Plzni. Výchovná poradkyně poskytla pomoc 

učitelům s vypracováním individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory a zajistila 

schválení těchto plánů v PPP Tachov, PPP Plzeň, SPC Horšovský Týn a SPC Plzeň. 

Během školního roku objednávala žáky na vyšetření v PPP (kontrolní vyšetření, noví žáci po 

konzultaci s rodiči), sjednávala schůzky s rodiči problémových žáků. 

S 9. třídou pracovala během školního roku na portálu „Studuj v Plzeňském kraji“. Seznamovala 

žáky s jednotlivými profesemi a pomáhala s výběrem vhodných škol.  Zjišťovala zájem dětí o studium 

na středních školách v 5., 7. a 9. třídě.  

Výchovná poradkyně zajišťovala spolupráci se SVP Domažlice, sjednávala schůzky s rodiči 

problémových žáků. 

Během školního roku proběhly následující akce: 

 pomoc žákům 5., 7., 8. a 9. třídy s vyplňováním přihlášek na střední školy 

 červen – evidence výsledků přijímacího řízení 

 dvěma žákům bylo povoleno prodloužení školní docházky  

 porada výchovných poradců, akce Kam na školu, kam do učení 

 beseda ÚP v Tachově se uskutečnila přímo u nás ve škole 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Dlouhodobé cíle ve vzdělávání pedagogických pracovníků vycházejí zejména z potřeby 

dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru a z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů 

s nejmodernějšími poznatky v oborech, které vyučují. 

Krátkodobé cíle školy jsou zajišťovány vzdělávacími akcemi, jež nabízejí KCVJŠ Plzeň a NIDV 

Plzeň. Dále se pedagogové účastní školení, která jsou zajišťována vzdělávacími agenturami. Každý 

pedagog získává nové poznatky studiem odborné literatury. 

Ve školním roce 2021/2022 se některá vzdělávání pedagogických pracovníků konala pouze 

formou webinářů. Řada naplánovaných školení byla z důvodu mimořádných opatření zrušena.  

Nekvalifikovaní pedagogové si doplňují vzdělávání. Dva vyučující si doplňují vzdělání na 

Metropolitní univerzitě v Praze, dvě vyučující na PF v Plzni. 

Učitelé si předávají zkušenosti na formálních schůzkách, které se konají dle potřeby. 

Pracovnice školní jídelny se zabývají novými trendy v oblasti stravování. Vedoucí školní jídelny 

sleduje všechny změny ve vyhláškách a nařízeních. Z provozních důvodů se vedoucí školní jídelny 

bohužel nemohla zúčastnit školení vedoucích školních jídelen, které se pravidelně koná. Pracovnice 

školní jídelny dodržovaly všechna opatření, která byla vydána v souvislosti s nemocí COVID. 

Školník, který se zabývá nákupem čisticích prostředků, nakupuje čisticí a dezinfekční přípravky, 

které splňují všechny povinné ukazatele, a vždy patřičně proškolí uklízečky pro práci s těmito 

přípravky. 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
V okresním kole olympiády z anglického jazyka nás reprezentovali Van Quoc Huy – Filip (1. 

místo) a Nguyen Quynh Trang - Maruška (4. místo). Ostatní vědomostní soutěže se nekonaly, nebo 

jsme se jich nezúčastnili. 

Konaly se některé sportovní soutěže – přespolní běh družstev, vybíjená, volejbal, florbal, 

vybíjená, basketbal, štafetový pohár, McDonald´s Cup, pohár rozhlasu. Ve vybíjené vyhráli žáci 4. a 5. 

třídy okresní kolo a postoupili do krajského kola, kde obsadili krásné 4. místo. 
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Účastnili jsme se též několika výtvarných soutěží. 

V rámci spolupráce mezi ZŠ Přimda, ZŠ Rozvadov a ZŠ a MŠ Hošťka se konala akce s názvem 

Posezení nad knihou.  

Práce školy je prezentována na našich webových stránkách, v Přimdském zpravodaji 

a v Tachovském deníku. 

Spolupráce s rodičovskou veřejností se uskutečňuje zejména v průběhu třídních schůzek a při 

individuálních pohovorech s rodiči. Problémy jsou řešeny třídními učiteli přímo se zákonnými zástupci 

dětí ve spolupráci s vedením školy. 

Spolupráce školy se zřizovatelem 
Spolupráce se zřizovatelem je velice dobrá. Zástupkyně ředitelky školy je členkou 

zastupitelstva města (od června 2021 je neuvolněnou místostarostkou města).  

Výsledky inspekční činnosti a kontrol 
Inspektroky ČŠI navštívily naši školu, aby poskytly metodickou pomoc při zajišťování integrace 

a vzdělávání ukrajinských žáků.  

Žáci 5. třídy byli vybráni k testování v oblasti českého jazyku, matematiky a dovedností 

usnadňujících učení. 

Uskutečnil se cvičný požární poplach. 

Opravy a údržba 
V lednu byly vymalovány obě šatny u tělocvičen, bylo zde položeno nové lino. 

Ve školní budově byla od května do července vyměněna stará okna za plastová. V současné 

době jsou již všude okna plastová. Při výměně oken byly samozřejmě provedeny i patřičné malířské 

nátěry.  

Byla vymalována jedna kmenová učebna.  

Z důvodu zvýšeného počtu žáků v budoucím 6. ročníku, bylo potřeba připravit novou 

kmenovou učebnu pro rozdělení třídy. Došlo k vybourání příčky mezi stávajícím nevyužitým 

kabinetem a současnou klubovnou. Ve vzniklé učebně bylo položeno nové lino a byla provedena 

výměna stávajícího osvětlení za nové.  

Z důvodu problémů s elektroinstalací byla provedena výměna elektroinstalace v přízemí 

budovy (4 učebny prvního stupně) a dále v úseku kanceláří. 

Byly provedeny potřebné revize a opravy. 

Hospodaření školy za rok 2021 
Rozbor je přílohou výroční zprávy (příloha č. 7). 
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