
Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022

Základní škola a Mateřská škola Osvračín, příspěvková organizace

Osvračín 188, 345 61 Staňkov

IČ 75005298

Telefon: 379 427 039

www.zsosvracin.cz

pflugova.v@zsosvracin.cz

Zřizovatelem je obec Osvračín.

Ředitelka školy: Mgr. Vlasta Pflugová

Složení školské rady od května 2021:

předsedkyně školské rady – Mgr. Jana Srpová, DiS. (za pedagogické pracovníky)

členky školské rady – Taťána Hrbáčková (za rodiče žáků)

                                   – PhDr. Julie Šebelová (za zřizovatele školy)

Složení školské rady od října 2021:

Předsedkyně školské rady – Mgr. Jana Srpová, DiS. (za pedagogické pracovníky)

Členové školské rady – Taťána Hrbáčková (za rodiče žáků)

                         -  PhDr. Julie Šebelová (za zřizovatele školy)

                         - Jitka Faloutová (za MŠ)

                         - David Polach (za rodiče dětí MŠ)

Základní škola 
IZO 102004145

Škola má kapacitu 40 žáků. Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo školu 28 žáků (26 žáků 

od 1. 9. 2021, 2 ukrajinští žáci od 4. 4. 2022):

I. třída (1., 2. ročník) 7 žáků v 1. ročníku, 5 žáků v 2. ročníku; 

II. třída (3., 4., 5. ročník) 2 žáci 3. ročníku, 5 žáků 4. ročníku a 9 žáků 5. ročníku.

http://www.zsosvracin.cz


Mateřská škola 

IZO 107540380

Mateřská škola má kapacitu 28 žáků. Ve školním roce 2021/2022 mateřskou školu 

navštěvovalo 24 dětí.

Školní družina 

IZO 115000305

Ve školním roce 2021/2022 bylo k pravidelné docházce ve školní družině zapsáno 18 žáků. 

Školní družina naplňuje školní vzdělávací program pro školní družinu. Součástí školní družiny 

byly tyto zájmové útvary (kroužky):

přírodovědný kroužek, šikovné tlapičky, sportovní hry

Školní jídelna

IZO 102604703

Školní jídelna má kapacitu 100 jídel. Aby byla využita kapacita, vaří jídelna nejen pro děti               

a žáky školy, ale i pro cizí strávníky.

Personální údaje

Ve školním roce 2021/2022 se na zabezpečení činnosti školy podílelo celkem 9 zaměstnanců. 

Základní škola

jméno funkce třída
Mgr. Vlasta Pflugová ředitelka, učitelka

(1. 2. – 30. 6. 2022 – zástup 
za dlouhodobou nemoc – 
ŠD)

II. (3.,4., 5. ročník)

Mgr. Michaela Nathanská učitelka
(1. 2. – 30. 6. 2022 – zástup 
za dlouhodobou nemoc – 
ŠD)

I. (1., 2. ročník), II. (3., 4., 5. 
ročník)

Mgr. Jana Srpová, DiS. učitelka
(1. 2. – 30. 6. 2022 – zástup 
za dlouhodobou nemoc – 
ŠD)

I. (1., 2.ročník), II. (3., 4., 5. 
ročník)

Štěpánka Nová vychovatelka ŠD (od 1. 2. 
2022 – dlouhodobá nemoc)

Mateřská škola



jméno funkce
Jitka Faloutová učitelka
Eliška Rumlová učitelka

Nepedagogičtí zaměstnanci

jméno funkce
Blanka Pezlová vedoucí kuchařka
Jana Nebřenská pomocná kuchařka, vedoucí 

ŠJ 
Lucie Duchoňová uklízečka, školnice

Vzdělávací program školy

Všichni žáci se učili podle ŠVP ZV Tvořivá škola, č. j. 98/2009, ŠVP PV

Hodnocení žáků
(údaje platné k 30. 6. 2022)

ročník prospěli s 
vyznamenáním

prospěli neprospěli

1.ročník 7 0 0
2. ročník 5 0 0
3. ročník 2 0 0
4. ročník 3 2 0
5. ročník 6 3 0

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ve školním roce 2021/2022 se podle IVP vzdělávalo celkem 5 žáků.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci ZŠ se zúčastnili online webinářů souvisejících především s rozvojem IT 

ve školách.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Škola spolupracuje s SPC Horšovský Týn a PPP Domažlice.

Primární prevence na 1. stupni ZŠ je zahrnuta především ve vyučovacím předmětu prvouka, 

přírodověda, ale i v českém jazyce a výchovách. Preventivní strategie na 1. stupni je 



zaměřena především na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na oblast rodinné výchovy, 

mezilidských vztahů a základy etické a právní výchovy. Prevenci provádíme i tehdy, když 

nastane vhodná situace – např. dotazy dětí, problém ve třídě apod. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Vzhledem k omezením v souvislosti s onemocněním COVID-19 nemohla škola především             

v 1. pololetí školního roku 2021/2022 v plném rozsahu pořádat aktivity pro žáky ZŠ, pro děti 

MŠ ani pro širokou veřejnost. 

Akce ZŠ:

9/2021 – podzimní stopovačka

10/2021 – Divadlo Malá scéna Plzeň – Muzikantská pohádka

12/2021 – Mikulášská nadílka

12/2021 – výroba vánočních svícnů

12/2021 – vánoční tvořivá dílna

12/2021 – posezení u vánočního stromečku

2/2022 – divadlo Z bedny – pohádka Otesánek

3/2022 – projektový den v ZŠ Blížejov (3., 4., 5. ročník)

28. 3. – 1. 4. 2022 – plavecký výcvik Domažlice

4/2022 – dopravní hřiště – teoretická část v ZŠ

4/2022 – velikonoční dílna

4/2022 – zdobení májky, výroba čarodějnice

5/2022 – divadlo Z bedny – O třech prasátkách

5/2022 – focení 

5/2022 – dopravní hřiště – praktická část v Domažlicích (3., 4., 5. ročník)

6/2022 – pěší výlet do Křenov

6/2022 – návštěva knihovny ve Staňkově – pasování na čtenáře (1., 2. ročník)

6/2022 – výlet do Plzně – komentovaná prohlídka

6/2022 – rozloučení s žáky 5. ročníku

6/2022 – pěší výlet na rozhlednu Šibeniční vrch (3., 4., 5. ročník)

6/2022 – piknik na školní zahradě

6/2022 – slavnostní zakončení školního roku



Akce MŠ:

říjen 2021 – prosinec 2022 – návštěvy solné jeskyně

10/2021 – výroba podzimníčků

10/2021 - focení

10/2021 – Halloween – strašidelný den v MŠ

11/2021 – divadlo Z bedny – Princezna na hrášku

11/2021 – zamykání lesa

12/2021 – Mikulášská nadílka, čertovská stezka

12/2021 – nadílka pro zvířátka v lese

12/2021 – vánoční nadílka v MŠ

1/2022 – Tři králové 

2/2022 – divadlo Z bedny – pohádka Otesánek

2/2022 – masopustní karneval 

3/2022 – odemykání lesa, topení Morany

4/2022 – Aprílový den

4/2022 – velikonoční hledání ztracených vajíček

4/2022 – čarodějnický den 

5/2022 – focení

5/2022 – Den otevřených dveří

5/2022 – Pohádková zahrada – návštěva MŠ Blížejov

5/2022 – vítání občánků

5/2022 – divadlo Z bedny – O třech prasátkách

5/2022 – pasování předškoláků

6/2022 – návštěva zvířátek u Šefčíků 

6/2022 – spaní v MŠ 

6/2022 – výlet do Dinoparku v Plzni

Přijímací řízení do MŠ a ZŠ

Zápis do MŠ proběhl 10. 5. 2022 - zapsáno bylo 12 dětí (v září 2022 nastoupily do MŠ 4 děti, 

ostatní v průběhu školního roku 2022/2023).               

Zápis do ZŠ proběhl 11. 4. 2022 – k zápisu přišlo 10 dětí, zapsáno bylo 8 dětí – 5 dětí z MŠ 

Osvračín a 3 děti z nespádových MŠ, jedno zapsané dítě se SVP bylo během května 2022 



zapsáno na jinou ZŠ – 1. 9. 2022 do ZŠ Osvračín nenastoupilo; 2 děti - žádost o odklad 

povinné školní docházky.

Od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022 proběhl mimořádný zápis do mateřských a základních škol pro 

ukrajinské děti a žáky. ZŠ a MŠ Osvračín určila pro tento zápis datum 8. 6. 2022 – nebyla 

přijata žádná žádost o přijetí do MŠ a ZŠ Osvračín.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Ve červnu 2022 proběhlo celostátní testování ČŠI žáků 5. ročníku. Žáci podstoupili 3 testy – 

matematika, český jazyk a dovednosti pro učení. Výsledky testů jsou k dispozici na webových 

stránkách školy.

Základní hospodaření školy

Hospodaření v roce 2020 skončilo ziskem – hospodářský výsledek 17 591,77 Kč byl vložen               

do rezervního fondu školy.

Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů

Ve školním roce 2021/2022 byl zahájen projekt Šablony III, který bude v MŠ a ZŠ realizován                

do června 2023. Koordinátorkou Šablon III je Mgr. Jana Srpová, DiS.

V MŠ je ze Šablon financován asistent v MŠ - pravidelná příprava předškoláků v časové dotaci 

16 hod/měsíc (září - leden 2022 Š. Nová, od 1. února 2022 E. Rumlová).

Další projekty MŠ financované ze Šablon III, které proběhly ve školním roce 2021/2022:

17. 1. 2022 – didaktické hračky f. Stejkr

17. 2. 2022 – mobilní planetárium

9. 3. 2022 – výtvarné techniky

27. 4. 2022 – Nemocnice pro medvídky

27. 5. 2022 – divadlo Dárek pro maminku, šití srdíček

29. 6. 2022 – didaktické hračky f. Stejkr (projekt s rodiči)



V ZŠ je ze Šablon III financován asistent v ZŠ – podpora dětí se SVP v časové dotaci 

16hod/měsíc (Mgr. J. Srpová, DiS.), vzdělávání s ICT v anglickém jazyce v časové dotaci             

4 hod/měsíc (Mgr. M. Nathanská).

Další projekty ZŠ financované ze Šablon III, které proběhly v ZŠ:

13. 12. 2021 – výroba vánočních svícnů

17. 2. 2022 – mobilní planetárium

27. 4. 2022 – Nemocnice pro medvídky – studentky z LF Plzeň přiblížili dětem nemocniční 

prostředí

Ovoce do škol – díky zapojení do tohoto projektu dostávají žáci pravidelně čerstvou zeleninu 

a ovoce.

Mléko do škol – díky zapojení do tohoto projektu dostávají žáci pravidelně ve škole mléko.

Recyklohraní – školní recyklační program, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti 

třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem bateriií               

a použitých drobných elektrozařízení.

 

.
 

V Osvračíně 10. 10. 2022                                                                     Mgr. Vlasta Pflugová

Schválila školská rada v Osvračíně dne                                                   
                             

 

 


