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Základní údaje o škole  

            

 

Název: Základní škola Královské Poříčí, okres Sokolov 

Adresa: Dlouhá 63, 357 41 Královské Poříčí 

Telefon ředitelna: 727 894 640 

Telefon sborovna: 733 677 085 

Telefon jídelna: 733 539 976 

 

 

Charakteristika školy: Budova školy stojí na okraji nejstarší části obce. Provoz školy byl 

zahájen v roce 1886. Ke škole přibyla postupně nástavba 2. patra a přístavba tělocvičny 

s kotelnou. Kotelnu v současnosti využíváme jako sklad. K budově přiléhá školní zahrada 

s venkovní učebnou a hřištěm s umělým povrchem. 

S platností od 1. 1. 2003 je škola v souladu s dikcí zákona č. 564/1990 Sb. samostatným 

právním subjektem, který hospodaří jako příspěvková organizace. Kapacita školy je dána 

podmínkami zřizovací listiny: 3 kmenové třídy, dvě oddělení ŠD, jídelna, tělocvična, relaxační 

místnost. Zázemí školy doplňují šatny, kancelář, školní kuchyně, přípravna zeleniny, sklad 

potravin, kabinet 1. stupně, sociální zařízení a podkrovní multifunkční učebna. 

Materiálně-technické podmínky: budova je velmi dobře udržována, opravy a údržbu celé 

budovy provádíme pravidelně především o hlavních prázdninách. Letos na jaře jsme 

zrealizovali spojení třídy v prvním patře se sborovnou, abychom vytvořili vhodné zázemí pro 

druhé oddělení školní družiny. V srpnu 2020 byla dokončena rekonstrukce kabeláže 

internetového připojení, instalace videotelefonů na důležitá místa v budově školy a zbudování 

bezbariérového přístupu do školy. Současně vzniklo bezbariérové  WC a nové dlažby v přízemí 

školy. Tyto opravy byly financovány z projektu „Bez bariér s počítačem za jazykem“, 

z prostředků EU prostřednictvím MAS Sokolovsko Výzvy č. 15 a obce. V květnu 2019 byla 

zastřešena venkovní učebna za podpory Státního fondu životního prostředí a obce. Od října 

2013 využíváme zrekonstruované půdní prostory s novými učebnami (knihovna, hudebna a 

počítačová učebna), které jsou vybaveny moderní technikou i nábytkem financovaných 

částečně z projektu OPVK „Zahrada pod lupou“.       

Kmenové třídy jsou vybaveny notebooky. Do knihovny průběžně dokupujeme nové knižní 

tituly. Dovybavení tříd financujeme z rozpočtu školy. Ve všech kmenových třídách jsou 

nainstalovány interaktivní tabule nebo projektory Epson 595. 

Informace ze života školy si veřejnost může přečíst ve vitríně před budovou školy nebo je najít 

na internetových stránkách a facebooku školy. Na školní zahradě je dětem k dispozici venkovní 

učebna a pozorovatelna, prolézačky a herní prvky. Součástí školní zahrady je sad a nově 

vyvýšené záhony, které žáci obdělávají při pracovním vyučování. Na zahradě je jezírko, skalka 

a bylinková zahrádka, které lze prakticky využít v hodinách prvouky a přírodovědy. Dále na 

zahradě přibylo mlhoviště, které jsme stejně jako vyvýšené záhony pořídili z projektu SFŽP. 

Obec nechala celý pozemek nově oplotit.  

Škola nemá odloučená pracoviště a navštěvují ji žáci z Královského Poříčí, Lokte a Sokolova. 

 

Zřizovatel školy: Obec Královské Poříčí 

Rada školy je ustanovena v sestavě: předseda a 2 členové. 

Škole byla ve školním roce 2020/2021 udělena výjimka z počtu žáků. 

Adresa pro dálkový přístup: info@zskralovskeporici.cz  

                                              jidelna@zskralovskeporici.cz  

  

Škola má své internetové stránky. Jejich adresa je: www.zskralovskeporici.cz  

mailto:info@zskralovskeporici.cz
mailto:jidelna@zskralovskeporici.cz
http://www.zskralovskeporici.cz/


Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

 

Jsme neúplná trojtřídní škola I. stupně základní školy. 

                                                        na začátku šk. roku                               na konci šk. roku 

I. třída (1. a 3. ročník)……………........7+8 žáků……………….……...…..7+9 žáků  

II. třída (2. a 4. ročník)………………...5+9 žáků…………………………..6+9 žáků 

III. třída (5. ročník)……………………..9 žáků……………………....…..…9 žáků 

Celkem……………………..………… 38 žáků………………..……….… .40 žáků 

 

 

Přehled vzdělávacích programů 

 

Základní vzdělávací program školy je podle RVP ZV „Škola hrou“. 

Platný od 1. 9. 2007 (1. úprava k 1. 9. 2008, 2. změny platné od 1. 9. 2009, 3. změna platná od 

1. 9. 2011, 4. úprava platná od 25. 3. 2015, 5. úprava platná od 1. 9. 2018, 6. úprava platná od 

1. 9. 2019) 

V rámci inkluze vzděláváme i podle RVP ZŠS „Škola s pomocí“ 

 

 

 

Přehled pracovníků školy k 30. 6. 2021 
 

 Fyzický počet Přepočtený počet 

Učitelé ZŠ 5           4,2272 

Vychovatelky ŠD 2           1,4285 

Asistentky pedagoga 3           2,139 

Pracovníci ŠJ  1  1,125 

Provozní zaměstnanci 2  1,125 

CELKEM 
 

11 

 

10,0447 

 

 

Věkové složení pedagogických pracovníků 

 

Věk 
Do 30 let 31-40 41-55 Nad 55 

Počet 2 1 6 0 

 

 

Délka praxe pedagogických pracovníků ZŠ 

 

 

Délka praxe Počet 

0-5 2 

6-10 1 

11-31 5 

32 a více 1 



                               Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

 

 Kvalifikovaní nekvalifikovaní 

1. stupeň 4 0 

Vychovatelé ŠD 1 2 

2. stupeň Aj/Nj 1 0 

 

 

Ředitelka školy: Mgr. Šárka Morávková – učitelství pro I. st., PF Plzeň 

 

Učitelé: Mgr. Lenka Madejová – učitelství pro I. st., ZČU Plzeň 

              Mgr. Milada Březinová – učitelství pro I. st., ZČU Plzeň  

              Mgr. Olga Eichnerová – Aj/Nj, Univerzita Hradec Králové – pedagogická fakulta 

              Mgr. Vítek Morávek, DiS – Konzervatoř Plzeň, učitelství pro I. st., JČU   

                                                            České Budějovice 

                                                          

Vychovatelky: Gabriela Kováčová  

                        Kateřina Kofroňová 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících: 

 

Školnice/uklízečka/pomocná síla v kuchyni: Radmila Žáčková  

Kuchařka: Anna Krejčíková 

Účetní ŠJ: Anna Krejčíková 

Školník údržbář: Vítek Morávek 

 

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

Z 8 nahlášených předškoláků byly elektronicky zapsány 2 žákyně. Rodiče dvou žáků oznámili, 

že jejich děti nastoupí do Základní školy v Sokolově. Rodiče 4 dětí požádali o odklad školní 

docházky, který jim byl na základě doporučení ŠPZ udělen. 

Od 1. září 2021 nastoupily do 1. třídy 2 žákyně. 

 

 

 

Přestup žáků na 2. stupeň školy 

 

Ve školním roce 2020/2021 odešlo z naší školy 7 žáků 5. ročníku. Jeden žák bude navštěvovat 

od září 2021 ZŠ Sokolov, Rokycanova ul., 3 žáci nastoupili do ZŠ Sokolov, ul. Běžecká a 3 

žáci byli přijati do ZŠ Sokolov, ul. Pionýrů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 Přehled o prospěchu 

 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

I.(2.a 3.ročník) 7+10 7+9 4+6 0+1 0+0 

II.(4.ročník) 9 9 5 0 0 

III.(5.ročník) 9 9 4 0 0 

IV.(1.ročník) 8 6 6 2 0 

Celkem 43 40 25 3 0 

 
 

Přehled o chování 

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň z 

chování 

I.(2.a 3.ročník) 7+10 0+0 1+0 1+0 0+0 0+0 

II.(4.ročník) 9 0 3 0 0 0 

III.(5.ročník) 9  0 0 1 0 0 

IV.(1.ročník) 8 0 4 1 0 0 

 

 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

I. pololetí          1547 39,66 0 0 

2. pololetí          1242         31,05 0 0 

Celkem          2789           71,52 0 0 

 

Práce školní družiny  

 

Ve školním roce 2020/2021 pracovaly děti ve školní družině podle vzdělávacího programu, 

který pro ně zajišťuje nejen dostatečný odpočinek, ale hlavně aktivní pohyb ve venkovním 

prostředí, spontánní aktivity i vlastní seberealizaci v oblasti umění. 

Činnosti byly realizovány formou didaktických, společenských a sportovních her, soutěží, 

hádanek a kvízů, hlavolamů, skládaček, pohybových aktivit, tance, zpěvu a dramatických her. 

Žáci upevňovali své zdraví a vztah k pohybu při atletických a gymnastických činnostech. Velká 

část žáků navštěvovala zájmové kroužky a kluby. Při plnění kompetencí se přiměřeně 

vycházelo ze znalostí, schopností a dovedností žáků. V rámci jednotlivých aktivit žáci vyráběli, 

malovali, uplatňovali grafické techniky, besedovali a aktivně se pohybovali. Žáci ve školní 

družině provozovali spontánní aktivity, vycházky do okolí, odpočinkové činnosti a přípravu na 

vyučování formou didaktických her a vědomostních kvízů. Žáci také získávali znalosti a 

dovednosti v oblasti primární prevence a ochrany zdraví člověka za mimořádných situací. 

Činnost školní družiny byla orientována hlavně na co největší pobyt venku s aktivní pohybovou 

činností žáků a upevňování jejich fyzického zdraví. Pravidelnou činností je zařazení relaxace a 



odpočinku s četbou dětské knihy. Ke Dni dětí pořádala ŠD zábavné odpoledne spojené 

s hledáním pokladu v dolní části obce.  

V rámci školní družiny se žáci zapojili do plnění úkolů z Recyklohraní. 

Činnost družiny byla, stejně jako chod celé školy, ovlivněna covidovými opatřeními. Po celou 

dobu epidemie jsme dodržovali homogenitu dvou oddělení. 

 

 

Školní preventivní program 

 

Školní minimální preventivní program má za cíl ve spolupráci s rodiči formovat osobnost žáka 

tak, aby s ohledem na svůj věk byl schopen se orientovat v dané problematice, zkoumat ji, ptát 

se, dělat rozhodnutí a vytvářet otevřené, kamarádské a bezpečné vztahy uvnitř školy a 

zabraňovat možnému vzniku šikany nebo kyberšikany. Dalším cílem je zvládat základní 

sociální dovednosti, vytvořit příznivé klima na úrovni sociální, emocionální a pracovní, dbát na 

harmonický rozvoj osobnosti dětí a umožnit jim smysluplně využívat volný čas, vychovávat je 

ke zdravému životnímu stylu a rozvíjet a podporovat multikulturní výchovu.  

Zaměřili jsme se také na ekologii a volnočasové aktivity dětí. Dlouhodobě se nám daří 

dosahovat stanovených cílů i díky tomu, že děti se pohybují v malém kolektivu rodinného 

prostředí málotřídní školy.  

Akce v rámci minimálního preventivního programu: 

Vzhledem k epidemiologické situaci se aktivity plánované na tento školní rok nemohly 

uskutečnit. 

V důsledku koronavirové situace byla zavedena on-line výuka, díky které nedošlo 

k dlouhodobému přerušení kontaktu mezi učiteli a žáky a vzhledem ke vhodně zvolenému 

prostředí (Microsoft Teams - možnost práce ve dvojicích či skupinkách) ani mezi žáky 

navzájem. Žáci se také naučili základním hygienickým pravidlům během epidemie. 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Mgr. Lenka Janečková - absolvovala čtyřmodulový webinář „Formativní hodnocení“ 

 

Mgr. Šárka Morávková – zúčastnila se školení  Microsoft Teams, webinářů „Financování 

regionálního školství aktuálně“ „Informatické myšlení na 1. stupni“ a „Legislativní změny 

v roce 2021“ a absolvovala čtyřmodulový webinář „Formativní hodnocení“ 

 

Mgr. Milada Březinová  – zúčastnila se školení  Microsoft Teams, webinářů „Informatické 

myšlení na 1. stupni“,„ Hravá hudební výchova“ a „Netradiční pokusy na 1. stupni“, dále 

absolvovala čtyřmodulový webinář „Formativní hodnocení“,  

 

Gabriela Kováčová – absolvovala webinář „Pohyb organizovaného útvaru chodců“ 

 

Mgr. Vítek Morávek, Dis – zúčastnil se školení  Microsoft Teams, webináře „Informatické 

myšlení na 1. stupni“, webináře „ Hravá hudební výchova“ a absolvovala čtyřmodulový 

webinář „Formativní hodnocení“. 

 

Mgr. Olga Eichnerová  – se zúčastnila školení  Microsoft Teams, webinářů „Informatické 

myšlení na 1. stupni“ „Logopedie“ a absolvovala čtyřmodulový webinář „Formativní 

hodnocení“. 

 



Údaje o mimoškolních aktivitách 

 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY – Stolní tenis a Míčové hry (z důvodu mimořádných opatření 

probíhaly schůzky sportovních kroužků pouze v září a říjnu) 

                                              Zábavná matematika 

                                              Deskové hry 

                                              Angličtina pro 1. a 2. ročník 

                                               

                              

V rámci projektu „ZŠ Královské Poříčí 80“ navštěvovali žáci  

 

 Klub komunikace v cizím jazyce (angličtina) 

 Klub ICT 

 

Kroužky jsou pro žáky bezplatné. 

 

 

PROJEKTY 
    

Ovoce do škol 

Recyklohraní 

Školní mléko 

„ZŠ Královské Poříčí 80“ (Šablony III.) 

„ZŠ Královské Poříčí – přírodní zahrada“ 

 

Projekty, do kterých jsme se v rámci celé republiky zapojili, jsou Ovoce do škol a Mléko do 

škol. Z obou projektů žáci dostávají zdarma pravidelně každý týden čerstvé ovoce nebo 

zeleninu a mléko nebo mléčné výrobky. 

Recyklohraní je projekt, při jehož realizaci se žáci za pomoci rodičů učí šetřit životní prostředí 

zpětným sběrem a recyklací vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. V minulém školním roce 

jsme v rámci krajské soutěže již potřetí obsadili 1. místo ve sběru a získali diplom a odměnu 

15.000,- korun. Vzhledem k tomu, že nás podporují i ostatní spoluobčané, doufáme, že i 

v letošním školním roce budeme stejně úspěšní. 

Ve škole byla zřízena funkce školního asistenta z  projektu OP VVV - ZŠ Královské Poříčí 80. 

Peníze z projektu byly zatím použity na nákup deskových a logických her a dovybavení školní 

knihovny.  

Škola získala již druhou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na dovybavení školní 

zahrady. Na zahradě nám přibyly vyvýšené záhony, kompostéry, vysázeli jsme nové rostliny a 

dokoupili jsme potřebné zahradní nářadí a mlhoviště. Na realizaci se podílí i obec s příspěvkem 

15 procent.  

 

 

 

 

VÝLETY,  EXKURZE A KULTURNÍ AKCE 

  

 

V říjnu jsme navštívili ZOO a DinoPark v Plzni, dopravu jsme hradili z výhry z recyklohraní. 

V letošním roce jsme slavili 135. výročí naší školy. Oslavy probíhaly netradičně, neboť se jich 

nemohla zúčastnit široká veřejnost. Nevadilo, týden oslav připadl na 14. – 18. června. 



Vzhledem k tomu, že nám počasí přálo, všechny naplánované akce se vydařily. V pondělí žáci 

malovali plaňky na plot, a protože se malé děti musely obejít bez podpory rodičů, pomáhali jim 

starší spolužáci. V úterý se všichni sešli v místním tábořišti Baron. Zde se konalo sportovní 

dopoledne sponzorované paní Krupovou. Připravená byla stanoviště s lukostřelbou, petanguem, 

zorbingem a další. Pro všechny zúčastněné přichystala také sladkou odměnu, a to v podobě 

točené zmrzliny a džusíku. Ve středu se celá škola vydala na kolech po cyklostezce do Lokte, 

kde si děti opekly buřty. Čtvrtek patřil samotným oslavám se spoustou dobrot, dortů a odměn. 

Součástí dne byl i branný závod. Vyvrcholením byla bohatá tombola a hromadné vypouštění 

balónků s přáním škole. Týden oslav jsme zakončili páteční exkurzí do ZOO v Plzni, jehož 

nedílnou součástí byla i návštěva DinoParku. Naší návštěvou jsme chtěli podpořit nelehkou 

situaci zoologických zahrad. 

 

K naší velké lítosti nemohly probíhat ani pravidelné návštěvy obecní knihovny, kromě září, kdy 

jsme se stihli zúčastnit besedy se spisovatelem. V červnu nás již mohla navštívit paní 

knihovnice, aby pasovala žáky prvního ročníku na čtenáře. Tradičně také odměnila prvňáčky 

pěknou knihou. 

 

 

  

SPORTOVNÍ  AKCE   

 

Naše škola se tradičně účastní sportovních disciplín v rámci Sportovní ligy škol, letos 

v coronavirové době proběhl klasicky pouze přespolní běh, ostatní disciplíny plnily školy 

v omezeném množství pouze v rámci jednotlivých škol.  

Opět jsme využili možnosti zapojit se i do celostátní aktivity, která je zaměřena na podporu 

pohybu dětí na 1. stupni ZŠ – T-mobile běh. Celá akce byla materiálně zabezpečená 

pořadatelem a žáci byli odměněni diplomem a drobnými dárky. 

V rámci tělesné výchovy se žáci 3. – 5. ročníku zúčastnili 3 krát plaveckého výcviku, vzhledem 

ke zhoršení situace došlo následně k uzavření bazénů. 

 

OSTATNÍ AKCE 

  

V září žáci uklízeli v obci, v rámci celostátních akcí Ukliďme Česko. Pečením perníčků jsme 

sice tradičně zahájili adventní čas, ale většinu pravidelných akcí a aktivit jsme nemohli 

realizovat. Aby děti nezůstaly ošizeny, uspořádali jsme pro ně „Vánoční burzu“, kde mohly 

nakoupit dárečky pro sebe i pro rodiče. Vybírat bylo z čeho, neboť se do akce zapojili nejen 

učitelé, ale i mnoho rodičů. 

Poslední akcí pořádanou školou bylo poslední zvonění pro žáky pátého ročníku. 

 

 

UZAVŘENÉ ŠKOLY 

 

Na podzim došlo opět ke zhoršení situace a uzavření základních škol. Školy přešly na distanční 

výuku. Naše škola se od 14. 10. vrátila k osvědčenému online vyučování v Microsoft Teams. 

Většina žáků se připojila bez problémů, ti co potřebovali, měli možnost si zapůjčit školní tablet 

nebo notebook. Vyučovali jsme podle upraveného rozvrhu, který byl obsahem i délkou 

přizpůsoben věku žáků. Od 18. 11. se mohli žáci 1. a 2. ročníku vrátit do školy. Vzhledem 

k tomu, že jsme málotřídní škola, mohli se spolu s mladšími spolužáky vrátit i žáci 3. a 4. 

ročníku, kteří s nimi tvoří třídy. Žáci pátého ročníku se vrátili k prezenční výuce pouze na 

krátkou dobu, mezi koncem listopadu a Vánocemi. Po Novém roce byli jediní, kteří se 



distanční formou učili až do 11. dubna. Ostatní žáci, kromě období od 8. 3. do 11. 4. 

navštěvovali školu prezenčně. 

 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na naší škole inspekční činnost ČŠI. 

 

 

 

 

Příloha: Základní údaje o hospodaření 

 

                                                                                            Zpracovala: Mgr. Šárka Morávková, 

                                                                                                            ředitelka školy  

 

 

 

 

 

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy dne 4. 11. 2021  

  

                                                                               Lenka Janečková, předseda ŠR 


