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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 novým hřištěm. 

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: v letošním školním roce 3 kmenové třídy, dvě oddělení ŠD, 

jídelna, tělocvična, relaxační místnost. Zázemí školy doplňují šatny, kancelář, sborovna, 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 o hlavních prázdninách. Přes hlavní prázdniny 2022 bylo 

vybudováno nové hřiště, běžecká dráha a doskočiště. Sportoviště vzniklo z prostředků MMR a 

obce. 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. 

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. 

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

na internetových stránkách a facebooku školy. 

 

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

Sokolova. 

 

Zřizovatel školy: Obec Královské Poříčí 

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

Škole byla ve školním roce 2021/2022 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  

 

 

 

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 4. ročník)……………........3+10 žáků……………….……...…3+10 žáků  

II. třída (2. a 3. ročník)………………...6+6 žáků…………………………..7+8 žáků 

III. třída (5. ročník)……………………..9 žáků……………………....…..…11 žáků 

Celkem……………………..………… 34 žáků………………..……….… .39 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, 7. úprava platná od 1. 9. 2021) 

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           4,5907 

Vychovatelky ŠD 3           1,4284 

Asistentky pedagoga 3           2,1389 

Pracovníci ŠJ  1  1,125 

Provozní zaměstnanci 2  1,125 

CELKEM 
 

11 

 

10,4080 

 

 

Věkové složení pedagogických pracovníků 

 

 

Věk 
Do 30 let 31-40 41-55 Nad 55 

Počet 2 0 6 1 

 

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


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 3 0 

Aj 4 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 

                        Anna Vašáková 

 

 

Asistentky pedagoga: Kateřina Kofroňová 

                                    Anna Vašáková 

                                    Ivana Farská 

 

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících: 

 

 

Školnice/uklízečka: Radmila Žáčková  

Kuchařka: Anna Krejčíková 

Účetní ŠJ: Anna Krejčíková 

Školník údržbář: Vítek Morávek 

 

 

 

 



Zápis k povinné školní docházce 

 

K zápisu do 1. třídy se z 11 nahlášených předškoláků dostavilo 7. Rodiče 2 dětí požádali o 

odklad školní docházky, který jim byl na základě doporučení ŠPZ udělen. Rodiče čtyř žáků 

oznámili, že jejich děti nastoupí do základních škol v okolí. Naopak z okolních obcí se k zápisu 

dostavili 4 žáci. 

1. září 2022 nastoupilo do 1. třídy 9 žáků. 

 

 

 

Přestup žáků na 2. stupeň školy  

 

 

Ve školním roce 2021/2022 odešel z naší školy pouze 1 žák 5. ročníku, který bude navštěvovat 

ZŠ Sokolov, Švabinského ul. Ostatní žáci pokračují v nově zřízeném 6. ročníku na naší škole.  

 

  

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 Přehled o prospěchu 

 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 
Neprospělo Nehodnoceno 

I.(1.a 4.ročník) 3+10 3+10 3+5 0+0 0+0 

II.(2.+3.ročník) 7+8 7+7 7+7 0+1 0 

III.(5.ročník) 11 11 5 0 0 

Celkem 39 38 27 1 0 

 
 

Přehled o chování 

 

Třída Počet žáků Pochvaly 

TU 

Napomenutí Důtky 

TU 

Důtky 

ŘŠ 

2.stupeň z 

chování 

I.(1.a 4.ročník) 3+10 2+13 0+2 0+0 0+1 0+0 

II.(2.+3.ročník) 7+8 2+5 0+0 0 0 0 

III.(5.ročník) 11  6 3 0 0 0 

 

 

 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

I. pololetí          1917 54,77 0 0 

2. pololetí          3070         78,71 0 0 

Celkem          4987          127,87 0 0 



Práce školní družiny   

 

Ve školním roce 2021/2022 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. Při jednotlivých aktivitách žáci vyráběli, 

malovali, uplatňovali grafické techniky, besedovali, zpívali, sportovali 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 nejdelší 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 pořádá ŠD sportovní odpoledne na 

školní zahradě.  

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

Školní družina připravila vystoupení k vítání nových občánků. 

 

 

 

Minimální 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: 

Začátkem listopadu se žáci naučili v rámci výukového programu, jak se chovat k cizím psům a 

jak řešit nebezpečnou situaci. V červnu proběhla beseda s Policií ČR. 

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

k přerušení kontaktu mezi učiteli a žáky. V červnu jsme zorganizovali branný den, v rámci 

kterého kromě běhu, plnili žáci na stanovištích úkoly z oblasti Ochrany člověka za 

mimořádných událostí.  

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

 

Mgr. Šárka Morávková –  absolvovala seminář „Mediální obraz školy“ a „Financování 

regionálního školství aktuálně“ 



Mgr. Milada Březinová  –  absolvovala „Kurz první pomoci“ 

Gabriela Kováčová - absolvovala seminář „Florbal pro školy“ 

Mgr. Olga Eichnerová – absolvovala specializační studium “Speciální pedagogika“ 

Anna Vašáková – absolvovala kvalifikační studium „Vychovatelství“ 

Kateřina Kofroňová - absolvovala kvalifikační studium „Vychovatelství“ 

 

 

 

 

Údaje o mimoškolních aktivitách 

 

 

ZÁJMOVÉ KROUŽKY – Stolní tenis 

                                              Míčové hry 

                                  Kluby zábavné logiky a deskových her   

                                              Taneční kroužek 

                                               

                              

V rámci projektu „ZŠ Královské Poříčí 80“ navštěvovali žáci  

• Čtenářský klub   

• Klub komunikace v cizím jazyce (angličtina) 

 

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 a zeleninu 

nebo mléko a 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 počtvrté obsadili 1. místo ve sběru a získali diplom a odměnu 

5.000,- korun. Tentokrát finanční částku použijeme na zajištění exkurze na Farmě Kozodoj. 

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 použity na nákup deskových a logických her, robotického lega a nových 

titulů do školní knihovny.  

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

zahrady. Realizace proběhla, a na zahradě nám přibyly vyvýšené záhony, kompostéry, vysázeli 

jsme nové rostliny a dokoupili jsme zahradní nářadí. V blízkosti školy jsme zabudovali 

mlhoviště, které využívají žáci v parných dnech. Na realizaci se podílela i obec s příspěvkem 

15 procent.  

 

 

 

 



 

VÝLETY,  EXKURZE A KULTURNÍ AKCE 

  

 

Během roku byly žákům školy zprostředkovány zajímavé akce, některé byly realizovány za 

pomoci rodičů. V září navštívili žáci 25. Karlovarský folklórní festival, tentokrát celá akce 

proběhla venku, v areálu Krajského úřadu. V říjnu žáci, rodiče a děti z mateřské školy oslavili 

v obci Halloween.   

V listopadu žáci navštívili Krimifest na Březové, hlavním tématem byla problematika drog. 

11.11. všichni žáci zavítali na Školní statek a středisko ekologické výchovy v Chebu. 16. 11. 

jsme poprvé přivítali RM institut manželů Fojtíkových, pod jejichž vedením žáci bubnovali. 

18.11. jsme do školy pozvali řezbáře, který prezentoval ukázky výrobků ze dřeva a žáci si sami 

obrousili figurku zvířete. 2.12. jsme zrealizovali projektový den mimo školu, který byl 

financovaný ze Šablon III. Celé dopoledne žáci strávili v Klášteře v Teplé, kde se zúčastnili 

zážitkové exkurze „Škola v době Marie Terezie“. 

Plánované akce „Česko zpívá koledy“ a tradiční vánoční besídka v kostele sv. Kunhuty, byly 

z důvodů zhoršené kovidové situace zrušeny.   

V únoru proběhlo školní kolo recitační soutěže, postupující žáci se bohužel okresního kola již 

nezúčastnili. V květnu jsme si prohlédli výstavu korunovačních klenotů na hradě Loket, také 

jsme navštívili ekoskládku v Černošíně a starší žáci dostali možnost zúčastnit se „Dne linky 

155“ v areálu chemických závodů – ZZS KV. Zde si prohlédli zásahovou techniku a získali 

zkušenosti při poskytování první pomoci. 

Ve spolupráci s knihovnou probíhaly každé druhé úterý dopolední akce, během roku měli žáci 

možnost besedovat v knihovně s paní knihovnicí o zajímavých knihách a v červnu byli žáci 

prvního ročníku pasováni na čtenáře. Ke konci roku nás ještě čekala prožitková exkurze do 

vojenských lesů Kyselka, kde žáci strávili Den dětí.  

V červnu si mladší žáci užili divadelní představení v MŠ. Po dvouleté pauze způsobené 

protiepidemiologickým opatřením jsme opět pořádali „Rodičovský den“, na kterém tradičně 

nechybělo vystoupení žáků, zážitkové aktivity pro rodiče a děti, tombola a občerstvení. Nově 

jsme zařadili charitativní sbírku pro záchranou stanici Drosera a bubnování s RM Institutem. 

Školní výlet jsme tentokrát naplánovali do Mariánských Lázní do Boheminium parku a na 

zpívající fontánu. Pro veřejnost v obci vystupovali žáci na vítání občánků.  

 

 

 

SPORTOVNÍ  AKCE   

 

 

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

obsadili bodované 5. místo z 25 škol v okrese a opět jsme za sebou nechali i sportovně 

zaměřené školy. Šestým rokem se všichni žáci školy zapojili do celostátní sportovní soutěže - 

Sazka Olympijský víceboj, kde plnili atletické disciplíny. Opět jsme využili možnosti zapojit se 

i do celostátní aktivity, která je zaměřena na podporu pohybu dětí na 1. stupni ZŠ - Olympijský 

běh, tentokrát se běželo dvakrát, poprvé 8.9. 2021 a podruhé 22. 6. 2022. Celá akce byla 

materiálně zabezpečená pořadatelem a žáci byli odměněni diplomem a drobnými dárky. 

V lednu vyjeli žáci naší školy na školu v přírodě spojenou s lyžařským kurzem, tentokrát do 

Perninku. Pobyt na horách finančně zabezpečila obec. Část dětí každý den lyžovala pod 

vedením zkušených instruktorů na výborně připravených sjezdovkách. Děti byly rozděleny do 

skupin podle lyžařských dovedností od začátečníků až po pokročilé. Poslední den pro ně 

organizátoři připravili závody. Ostatní žáci si užívali bobování a ostatní zimní radovánky. 



Využili jsme možnosti přihlásit náš tým do školní basketbalové ligy. V dubnu jsme se 

kvalifikovali do základní části. Začátek se nám vydařil a v červnu jsme postoupili do oblastního 

kola, ve kterém se nám podařilo vyhrát a tím postoupit do playoff - celostátní Jr. NBA. 

V rámci tělesné výchovy se žáci všech ročníků v březnu zúčastnili bruslařského výcviku, který 

absolvovali na hokejovém stadionu v Sokolově. 

V květen jsme naskočili do projektu Házená do škol. Děti si házenou vyzkoušely pod vedením 

zkušených trenérů a získali jsme kompletní házenkářské vybavení. 

Proběhla hodina dopravní výchovy v DDM, žáci 4. a 5. ročníku absolvovali teorii a praxi na 

dopravním hřišti a získali průkaz mladého cyklisty. 

Cyklovýlet do Lokte. 

 

 

OSTATNÍ AKCE 

  

Pečením perníčků jsme již tradičně zahájili adventní čas. Tentokrát se přidala i MŠ. 14. 12. 

proběhlo setkání dětí MŠ a žáků 1. – 3.ročníku pod vánočním stromem, kde si děti předaly 

přáníčka a drobné dárky. V lednu proběhl ve škole projektový den zaměřený na finanční 

gramotnost. V lednu žáci 1.-3. ročníku spolu s dětmi z MŠ absolvovali zážitkový EVVO 

projektový den Skřítek Mrazílek, změřený na učení o přírodě. 

Během prvního a částečně i druhého pololetí docházely předškolní děti z MŠ pravidelně jednou 

za měsíc na návštěvu školy, zde se seznamovaly se školním prostředím a hravou formou se 

připravovaly na vstup do 1. třídy. V únoru jsme ještě připravili pro děti z MŠ sportovní 

olympiádu v tělocvičně. 

V dubnu jsme spolu s MŠ uspořádali výstavu prací žáků s jarní tématikou na Statku Bernard a 

zúčastnili se besedy s ukázkou práce s 3D tiskárnami. 

V září a dubnu žáci uklízeli v obci v rámci celostátních akcí Ukliďme Česko. V listopadu 

proběhla beseda s praktickými ukázkami „Bezpečný pes“. V březnu jsme se rozloučili se zimou 

vynesením Morany. 

V červnu nás navštívila preventistka Policie ČR, která si připravila besedu na téma šikana a 

kyberšikana. 

Na závěr školního roku jsme připravili tradiční „Branný den“. Jeho součástí byl požární 

poplach, evakuace, ukázky hašení, běh s vědomostními kvízy a střelba ze vzduchovky. 

 

 

NOUZOVÝ STAV 

 

Karanténa byla nařízena od 3.12. do 9. 12. 2021. Probíhala distanční výuka. 

24.1. – 28.1. 2022 došlo k uzavření školy z důvodu onemocnění pedagogického sboru covidem. 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

 

Ve školním roce 2021/2022 proběhla na naší škole ve dnech 1. – 2. 6. 2022 inspekční činnost 

ČŠI. 

 

 

 

Příloha: Základní údaje o hospodaření 

 

                                                                                            Zpracovala: Mgr. Šárka Morávková, 

                                                                                                            ředitelka školy  



 

 

 

 

 

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy dne 7. 11. 2022  

  

                                                                               Lenka Madejová, předseda ŠR 


