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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
 
Č. j. 400/2021 
 

1. Charakteristika školy 

1.1.   Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková 

         organizace 

 
úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy 
právní forma: příspěvková organizace 
telefonní spojení: 378609394 
faxové spojení: --- 
e-mailové spojení: info@besiny.zsams.cz 
obor vzdělávání:     79-01-C/01 
IZO ředitelství: 650 013 743 
IČO:    75005808 
ředitel školy:  Mgr. Zdeňka Žatková 

 
 
 
1.2. Obec Běšiny, Běšiny 150, 339 01 Klatovy 
1.3. Poslední zařazení do sítě škol : od 1.1.2003 (č.j. 30 137/02-21, Rozhodnutí ze dne 

19.11.2002 s účinností od 1. 1. 2003) 
1.4. Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě) 

 Adresa Počet tříd Počet žáků 

Hlavní budova, ředitelství Běšiny 2, 339 01 Klatovy 
 
 
 
 
 
ŠD Běšiny 2 
 
 
 
ŠJ ZŠ Běšiny 2 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 

31 
od 

18.6.2021 
29 
 
 

25 
18.6.2021 

23 
 

27 

Odloučené pracoviště MŠ Běšiny 200, 339 01 
       Klatovy 
 
 
ŠJ MŠ Běšiny 200 

2 30 
 
 
 

        30 
 
 

1.5. Vzdělávací program školy 

Název vzdělávacího programu Č.j. v ročníku 

„Pohodová škola pro žáky i učitele“ 190/2016 z 29.8.2016 1.-  5. ročník 

Rozšířená výuka předmětů ne  

      
 

mailto:info@besiny.zsams.cz
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1.6. Součásti školy  

Název součásti Kapacita Počet žáků Počet tříd, 
oddělení 

Počet přepočtených 
pedagogických 

pracovníků 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

 
MŠ 

 
60 

 
60 

 
31 

 
32 

 
2 

 
2 

 
2,5645 

 

 
ZŠ 

 
90 

 
90 

 
28 od 

28.4.2020 
30 

 
31 od 

18.6.2021 
29 

 
2 

 
2 

 
2,9000 

 
ŠD 

 
25 

 
25 

 
23 

 
25 od 

18.6.2021 
23 

 
1 

 
1 

 
0,6765 

 
 

Celková 
kapacita jídelny 

ZŠ  

Počet 
dětských 
strávníků 

Počet 
dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců 

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

 
ZŠ  90 

 
27 

  
 

 
6 

 
2 

 
1,02 

         

 
 MŠ      60 

         
          30 

           
           5 

            
           2 

           
          0,92 
 

Není prováděna žádná doplňková činnost ve školní jídelně ZŠ ani MŠ. 
 
 
 

1.7.  Typ školy 
 

Neúplná dvojtřídní (spojené ročníky v jedné třídě   ano (1.a 2., 3.roč), (4.a 5. roč.) 
                                                                                            I.tř.                 II.tř. 

 
 
1.8.  Spádový obvod školy 

Do ZŠ Běšiny chodí žáci z okolních vesnic – Běšiny, Úloh, Čachrov  
 
1.9. Specializované a speciální třídy 

- nemáme 
 
 
1.10. Individuální integrace postižených dětí 

Vady Počet žáků 

Mentálně postižení 0 

Sluchově postižení 0 

Zrakově postižení 0 
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S vadami řeči 0 

Tělesně postižení 0 

S více vadami 0 

S vývoj. poruchou učení a chování 3  

Celkem 3 

 
 
 
Integrovaní žáci :  
 

V letošním školním roce ZŠ evidovala 3 žáky s vývojovou poruchou učení. Pro tyto 
žáky byly vytvořeny Individuální vzdělávací plány, na kterých se podíleli vyučující 
pedagogové, odborníci z PPP Klatovy.  
IVP byly konzultovány s rodiči žáků.  
 
 
 

1.11. Materiálně technické zajištění školy 
 
Budova ZŠ je po celkové rekonstrukci. Celá škola vyhovuje jak po stránce hygienické, 
bezpečnostní, tak po stránce vybavenosti.  
Všichni žáci dostávají příspěvek na učební potřeby z Programu stabilizace obce Běšiny. 
Budova má 3 prostorné, světlé učebny a 1 učebnu pro školní družinu. Materiálně technické 
zajištění školy je na dobré úrovni. Ve všech třídách je nový nábytek. Zajištěna karanténní 
místnost. 
- 11 počítačů pro žáky s připojením na internet 
- 2 učitelské počítače a laserová tiskárna 
- 2 interaktivní tabule + notebooky v obou třídách 
- 10 notebooků + základna na nabíjení 
- výškově nastavitelné lavice ve všech třídách 
- nový nábytek ve všech třídách 
- stolky a židle ve ŠD, nová katedra, TV 
- velké promítací plátno v počítačové třídě 
- v každé třídě je radiomagnetofon s CD, multifunkční zařízení, kde je tiskárna, skener a 
kopírka, spoustu výukových počítačových programů. Ve ŠD je televize a DVD přehrávač, 
laserová tiskárna. 
V MŠ je televize a DVD přehrávač, laserová tiskárna, notebook,10 tabletů se základnou, 
3box interaktivní zařízení. 

Žáci mají volný přístup k internetu během vyučování, přestávek a odpoledne v době 
provozu ŠD. Práce s internetem probíhá pod dohledem pedagoga. Dbáme na zásady 
bezpečného používání internetu pro děti. Často používáme online výukové programy. 

 V učebnách jsou příruční knihovny k samostudiu žáků. Školní knihovna pro žáky je 
umístěna v kabinetě. Knihy využíváme především k mimočítankové četbě při vyučování. 
V letošním školním roce jsme opět využili nabídky Ekoregionu Úhlava, z.s. a půjčovali jsme si 
jimi nabízené knihy, výukové sady na fyzikální pokusy. Z důvodu dlouhé distanční výuky 
jsme díky sponzorovi získali sady pracovních sešitů PIEROT na domácí procvičování učiva, 
přístup do aplikace Taktik a též do výukových programů dalších nakladatelství. Žáci tyto 
aplikace využívají jak v době distanční výuky, tak i v době prezenční výuky ve škole. 

Pokud bylo současnou epidemiologickou situací dovoleno, využívali jsme prostory školní 
zahrady a místního sportovního areálu u sokolovny, zahrady MŠ. 
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Škola nemá vlastní tělocvičnu, musíme chodit cvičit do místní sokolovny a na hřiště TJ Sokol. 
Pomůcky si přinášíme s sebou. Samotný prostor tělocvičny je nevyhovující, proto se snažíme 
co nejvíce využívat venkovní hřiště. Zde nám nejvíce chybí doskočiště pro skok do dálky. 
Bohužel v době pandémie COVID 19 nebyly tyto prostory využívány – nevyučovala se Tv. 
V době hlavních prázdnin je plánovaná úprava prostoru vnitřní zdi před ZŠ.  
 

Prostory školy zůstaly beze změn. Po celkové rekonstrukci patra i přízemí není třeba 
provádět větší úpravy. Byly provedeny pouze drobné údržbářské práce, instalován nový 
nábytek už ve všech třídách, pořízena nová podlahová krytina v počítačová třídě. 
V MŠ byly provedeny úpravy na koronavirovou pandémii (zajištění karanténní místnosti, 
úpravy provozu, …), instalovány nové šatničky, částečně kryty na topení. V době hlavních 
prázdnin provedena úprava prostoru před ZŠ, MŠ.  
Celkově je škola velmi dobře materiálně vybavena.  

 
 

1.12. Rada školy 
 

Rada školy je zřízena 1.  ledna 2006. Má 3 členy. Na jaře proběhly volby na další 3leté 
období. Volby probíhaly on line (nouzový stav). 
Předsedou rady školy byla zvolena Mgr. Marcela Kutálková. 
 
  Složení ŠR:        Mgr. Marcela Kutálková        – zástupce ZŠ – předseda ŠR 

        Mgr. Václava Doubková        – zástupce zřizovatele 
                                      Romana Matějková            – zástupce zákonných zástupců 
 
ŠR pracuje v souladu s platnou školskou legislativou, schází se minimálně 2x ročně (viz. 
zápisy z jednání). 

 
 

  
2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

 
2.1.  Přehled o zaměstnancích školy 

Počet všech pracovníků  Počet pedagogických pracovníků  

 
ZŠ 2020/2021 

 
MŠ 2020/2021 

 
ZŠ 2020/2021 

 
MŠ 2020/2021 

    

7/5,5965 5/4,3445 
  

4/3,5765 3/2,5645 
  
 

* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav 

   
Od 1. 1. 2003 samostatný právní subjekt, došlo sloučení ZŠ a MŠ (součásti ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ 
MŠ, ŠJ ZŠ). 
 
 
     

2.2.  Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021 

Součást Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1. 
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PO SpŠ SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-
Bc. 

VŠ-PF VŠ jiné 
+ DPS * 

VŠ jiné 
bez DPS * 

 
MŠ 

 
2,0 

 
0,5645 

      

 
ZŠ 

 
0,4545 

     
2,4545 

  

 
ŠD 

 
0,6765 

       

* DPS = doplňkové pedagogické studium 
 
 
 

2.3.  Výuka vedená odborně způsobilým učitelem 

Aprobovanost výuky % V kterých předmětech 

Počet vyučovacích hodin celkem za týden 53 100  ------------------------------- 

- z toho počet neaprob. hodin   10 19 Čj,Vv,Pč,ČaS 

 
Neaprobovaně učí pí. vychovatelka převážně předměty výchovného charakteru. 
 

2.4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet vzdělávacích akcí 2 webináře online COVID19 

Celkový počet účastníků 2 

Samostudium všichni pedagogičtí pracovníci 

Vzdělávací instituce KCVJŠ Plzeň, NPI ČR, Plzeň, AŠJ ČR, 
MŠMT, Ing. P. Zeman + Ing. Radka 
Šlegrová, MAS Pošumaví, PPP Klatovy, 
OA Klatovy, Ing. K. Rejthar, Ekoregion 
Úhlava 

  
Vzhledem k uzavření škol se školení neuskutečnila. Probíhala on-line. 
Celkový počet účastníků je součtem pedagogických pracovníků na jednotlivých akcích. 
   
       
3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol 
 

3.1. Zápis žáků do 1.třídy 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet 
dětí 

Očekávaný počet 
tříd navržen skutečnost 

6 0 0 7 1 

 
Analýza úspěšnosti absolventů školy při přechodu na vyšší typ školy  
 

Počet žáků 5. roč. ve šk. roce                                7 

- přihlášených na víceletá gymnázia                                0 

- přijatých na víceletá gymnázia                                0 

 
 

Počet žáků do 
SpŠ 

do jiné 
ZŠ 

zvláštní způsob 
plnění PŠD * 

dodatečný 
odklad PŠD * 
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- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku 

 
0 

 
10 

 
0 

 
0 

* PŠD = povinná školní docházka 

 
4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 

4.1. Prospěch žáků (stav k 31. 8. 2021) 

Počet 
žáků 

celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním  
(s pochvalou) 

Prospělo  Neprospělo Opravné 
zkoušky 

Hodnoceno 
slovně 

 
29 

 
18 

 
10 

  
1 

 
0 

 
0 

 
Dva žáci se odstěhovali 18.6.2021. 
 

4.2. Chování žáků 

Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1.pololetí 2.pololetí 

- z toho 2.stupeň 1 0 

- z toho 3.stupeň 0 0 

 
 
4.3. Docházka žáků (celkem za školní rok) 

              celkem Průměr na 1 žáka 

Zameškané hodiny                 1 486                   47,93 

- z toho neomluvené                    25                     0,8 

 
 

4.4. Přehled volitelných a nepovinných předmětů – nemáme 
 

 
4.5. Plnění Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty      
    
Environmentální výchova prolíná vyučování v mnoha předmětech, hlavně člověk a jeho 
svět, výtvarná výchova, tělesná výchova, mimoškolní činnost. Děti a žáky vedeme 
k třídění odpadu, ke vztahu k přírodě. 

     Je vypracován plán environmentální výchovy, který je součástí ŠVP. 
Úkoly plníme též formou exkurzí, výletů, besed, návštěv a projektů.  
- práce s internetem, výukové programy. 

      - přírodovědné vycházky do okolí, ptačí stezka 
      - cvičení v přírodě s tematickým zaměřením (lesní společenství, pole, rybníky a  
         vodní plochy). 
 
5. Nadstandardní aktivity 
 

5.1.Zájmová činnost organizovaná školou v letošním roce nebyla. Doporučení MŠMT -
Pandémie COVID 19. 
 

      5.2.Spolupráce školy na regionální úrovni (spolupráce se sociálními partnery, úřady 
práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty na úrovni kraje – občanská a zájmová sdružení) 
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 V letošním školním roce neprobíhala spolupráce. 
 

Akce pro veřejnost: 
1. Kulturní program na vítání občánků 
2. Tvořivé dílny MŠ, ZŠ 

 
 Akce pro žáky:  
                                 1. Exkurze – Šumava – Černé jezero 
              2. Mikulášská nadílka 
    3. Vánoční nadílka s besídkou, snídaně 
                       4. Atletický čtyřboj – podzim, jaro / omezeně/ 

5. Výukový program Veselé zoubky 
             6. Výukový program Zdravé zuby   

             7. Turistické vycházky, cvičení v přírodě 
             8. Cvičný požární poplach MŠ, ZŠ 
                                          9. Ochutnávkový koš ovoce a zeleniny, mléčných            
                                               výrobků 
                                        10. Turnaj v deskových hrách  
                                        11. Procházky k jabloňové aleji – kontrola 
                                        12. Šachový turnaj – školní 
                                        13. Stopovaná 
                                        14. Turnaj ping pongu 
                                        15. Soutěž ve čtení 
                                        16. Projektové dny ZŠ a MŠ Šablony II. 
               

Mimoškolní aktivity – Obec Běšiny, Školská rada, Sokol Běšiny, SDH Běšiny, Obecní 
knihovna. 
Fond SIDUS, OS Život dětem, PPP Klatovy, SPC Plzeň, Latus Plzeň, Domus Klatovy aj. 
Přispíváme články a fotografiemi do místního Zpravodaje obce. 
 
 
 
Účast v soutěžích 

 

Soutěž Název soutěže Počet 
zúčastněných 

žáků 

Umístění 

1.místo 2.místo 
 

3.místo 

mezinárodní Šachový turnaj 
EU 
 
Cena dětské 
mapy Barbary 
Petchenik 
 

1 
 
 
 

       1 ZŠ 

  25. místo 
Matyáš 

Roubal ( 5. 
roč.) 

 
9. místo 
Aneta 
Tomanová 
(1. roč.) 
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republiková 
 
 
 
 
 
 

 
Domácí matem. 
olympiáda 

 
 

Příroda kolem 
nás 

 
Mapa mého 
budoucího 
světa 
 
Western a koně  
očima dětí 
 
Matematický 
Klokan Mat. 
olympiáda 
 
Šachové 

mistrovství ČR 

do 16.let 

jednotlivců 

 

MČR družstev 

Praha v šachu 

 

 

MČR v rapid 

šachu  

 

Svatováclavský 

šachový turnaj – 

 

 
          6 
 
 
         
          
        7 ZŠ 
          
      17 ZŠ 
 
 
 
      10 ZŠ 
 
 
       22 ZŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matyáš Roubal 
( 5. roč.) 
 
 
 
Matyáš Roubal 
( 5. roč.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matyáš 
Roubal ( 5. 
roč.) 
 
 
 
 
Matyáš 
Roubal ( 5. 
roč.) 

krajská  
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okresní 

 
 
Naše zahrádka 
 
 
 
 
Požární 
ochrana očima 
dětí 
 
 
 

 
  
       17 ZŠ 
  
          
 
 
         6 ZŠ 

 
1.místo 
 
 
 
 

 
2.místo 

 
 
 
 

 
 

 
3.místo 
 
Tereza 
Podlahová 
(1.roč.) 

 
 

Vzhledem k distančnímu vyučování jsme se více nezúčastnili žádných soutěží. 
 
 
 
6. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu a prevence sociálně  

patologických jevů 
 

6.1. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 
 Škola má vypracovaný Preventivní program, se kterým jsou žáci seznámeni na začátku 
školního roku a nedochází k jeho porušování. V oblasti protidrogové prevence se snažíme o 
dobrou informovanost žáků i zákonných zástupců. Žáci mají na nástěnce k dispozici odborné 
články, které se touto problematikou zabývají. Zvýšenou pozornost věnujeme předcházení 
projevům šikany, kyberšikany, vandalství, kouření, alkoholu a návykových látek. V oblasti 
dopravní výchovy máme dobrou spolupráci s dopravním hřištěm v Klatovech (p. Ing. O. 
Kapusta). 

 
6.2. Spolupráce s PPP, SPC – spolupráce s Pedagogicko – psychologickou 

poradnou v Klatovech je dobrá. 
Spolupráce s rodiči, policií, Obcí Běšiny – exkurze na Obec Běšiny, besedy s příslušníky 
Policie ČR. 
Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Většina rodičů se účastní akcí školy pro rodiče i pro 
veřejnost. 
Dvakrát ročně pořádáme informační schůzku s rodiči. Kromě toho se mohou rodiče na své 
dítě, žáka přijít informovat kdykoli mimo vyučování. Mohou také kdykoli navštívit vyučovací 
hodinu. Tuto možnost rodiče využívají poměrně málo. 

 
7. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI  

 
V letošním školním roce neproběhla kontrolní činnost ČŠI. 
Kontrola Finančního výboru zastupitelstva obce Běšiny /č.j. FV – 5/2020/ neshledala žádné  
nedostatky. 
Pracovnice Krajské hygienická stanice Klatovy /č.j. KHSPL 16102/2021, č.j. KHSPL 
16101/2021/, č.j. KHSPL 16100/2021, č.j. KHSPL 16143/2021, č.j. KHSPL 16142/2021 též 
neshledala žádné nedostatky. 
Proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Klatovy a kontrola hospodaření organizace 
Finanční komisí OÚ Běšiny viz. zprávy z kontroly. 
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Inspekční zprávy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. 
                                
8. Výkon státní správy 

8.1. Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 13 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Zařazení dětí do ZŠ 
Zařazení dětí do MŠ 

           6 
           5 

0 
0 

            atd. 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 
školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 písm. a) až m), zejména písm.a),b),c),d),j) 

 
8.2. Počet osvobozených žáků 

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 0 
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy: 0 
 
Počet žáků osvobozených (uvolněni, nehodnoceni) z výuky: 

Předmět Počet žáků 

TV 0 

 
 
8.3. Počet evidovaných stížností 

Celkový počet evidovaných stížností 0 

- z toho oprávněných 0 

- z toho částečně oprávněných 0 

- z toho neoprávněných 0 

- z toho postoupených jinému orgánu 0 

 
 

8.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
Uveďte výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací  
 
a) počet podaných žádostí o informace    0 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí   0 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu  0 
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona 
    bez uvádění osobních údajů     0 
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 
9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 Od 1. dubna 2011 jsme byli zapojeni do rozvojového programu EU školám – Šablony I.  
 V roce 2014 jsme se zapojili do projektu EU Kantor Ideál. 
Od 1.září 2019 jsme se zapojili do projektu Šablony II. 
Využíváme program Školní mléko a mléčné výrobky do škol a Ovoce a zelenina do škol, 
projekt Zdravé zuby, Veselé zoubky. 
 
10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola není zapojena do projektu celoživotního vzdělávání. 
 
11. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 
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Škola není zapojena do projektů financovaných z cizích zdrojů. 
 

12. Spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

     Nemáme odborovou organizaci. 
 

13.  Průběh školního roku 
 

Výuka ve všech ročnících probíhala podle ŠVP „Pohodová škola pro žáky i učitele.“ Úkoly 
stanovené plánem práce školy byly splněny. Ve všech ročnících bylo učivo probráno a 
procvičeno ve všech vyučovacích předmětech. Také v letošním školním roce bylo poskytnuto 
všem žákům kvalitní vzdělání a byla rozvíjena všestranně osobnost každého žáka, což jim 
má umožnit hladký a bezproblémový přechod na 2. stupeň základní školy nebo na 
gymnázium. 

Do 1. ročníku nastoupilo 8 žáků. Během krátké doby se bez problémů zapojili do 
školní práce. 
           Na konci školního roku odešlo ze školy celkem 10 žáků, 5 žáků na ZŠ Masarykova 
Klatovy, 1 žák ZŠ Plánická Klatovy a 1 žák na ZŠ ve Strážově, 1 žák do ZŠ Velhartice, 2 žáci 
se přestěhovali - nastoupili do ZŠ Čistá, Rakovník. 

Ve školní družině se pracovalo podle Školního vzdělávacího programu zájmového 
vzdělávání. V letošním roce bylo přihlášeno 23 žáků. Místnost ŠD splňuje hygienické i 
estetické podmínky, k dispozici jsou dětem nejen kvalitní nábytek, ale i nové hračky a herní 
kouty. Učebna je celý rok velmi vkusně a tematicky vyzdobena, vládne zde přátelské 
ovzduší. 

Hojně využívané jsou i instalované herní prvky, nový kolotoč na školní zahradě a 
opravené pískoviště, komplety stolků s lavicemi na zahradě v ZŠ a MŠ.  

Školní rok byl zahájen s počtem žáků 31 a ukončen s počtem žáků 29. 
Usnesením vlády ŠR ze dne 12.10. 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření byly všechny 
základní školy uzavřeny. Ihned jsme přistoupili k distanční online výuce. Seznámili jsme 
zákonné zástupce s aplikací Microsoft Teams, přes kterou probíhala distanční výuka. Do 
online výuky se z 31 žáků zapojilo 30 žáků. Jednomu žákovi bylo zasíláno učivo buď 
emailem nebo doručováno osobně. Na základě nařízení MŠMT byla distanční výuka pro 
žáky povinná. Mateřská škola byla v této době v provozu bez omezení. Dne 18. 11.2020 byla 
dle pokynů MŠMT povolena prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku, malotřídkám podle 
spojení žáků v dané třídě, tudíž u nás nastoupili k prezenční výuce i žáci 3. ročníku. Ovšem s 
omezením: povinnost nosit roušky, zakázána HV i TV, zvýšená hygienická opatření, 
zpřísněné podmínky ve ŠJ. Pro žáky 4. a 5. ročníku pokračovala distanční online výuka. 
Provoz mateřské školy pokračoval bez omezení. Dne 7. 12.2020 se mohli vrátit do škol 
všichni žáci. Výuka probíhala s omezením, např. dodržování homogenních skupin, povinnost 
roušek, zákaz TV a HV, zpřísněné podmínky ve ŠJ. Vyučování i školní družina probíhala v 
režimu dodržování homogenních skupin. Tedy nemohl být dodržován rozvrh vyučovacích 
hodin (setkávání se žáků I. a II. třídy). Školní družina byla rozdělena na dvě skupiny. Žáci z I. 
třídy se zdržovali v družině, žáci II. třídy ve své kmenové třídě. Snažili jsme se pobývat co 
nejvíce venku. Na 21.12. a 22.12.2020 byly MŠMT 45767/2020-1 vyhlášeny volné dny, na 
které navazovaly Vánoční prázdniny. Po vánočních prázdninách byla povolena prezenční 
výuka pouze pro žáky 1. a 2., 3. ročníku. Starší žáci pokračovali v distanční výuce. Provoz 
mateřské školy pokračoval bez omezení. Ve čtvrtek 28.1. 2021 byl žákům 1. a 2., 3. ročníku 
vydán výpis pololetního vysvědčení. Zákonní zástupci 4. a 5. ročníku obdrželi výpis 
pololetního vysvědčení po dohodě. V týdnu od 18.1. do 21.1. 2021 se v naší organizaci 
objevilo několik žáků i zaměstnanců pozitivních na Covid – 19 – karanténa. Navazovaly jarní 
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prázdniny. V době jarních prázdnin už byla MŠ v provozu. Od 25. 2. 2021 MZDR 
číslem15754/2020-44 zakázalo přítomnost všech dětí MŠ i žáků ZŠ ve školách. Tato situace 
trvala až do 12.4.2021. Žáci se učili distančně online. Předškolákům byly zadávány úkoly 
mailem. 12. 4. 2021 se mohli vrátit do škol děti MŠ, žáci 1. a 2. ročníků, v případě 
málotřídních škol se vrátili všichni žáci, ovšem za těchto podmínek: - zaměstnanci nutné 
respirátory, žáci alespoň zdravotnické roušky - děti v MŠ pouze zákonných zástupců, kteří 
pracují ve vybraných profesích (bez roušek) - 2 krát týdně samotestování všech žáků i 
pedagogů - dodržování homogenity skupin - zvýšená hygienická opatření v ŠJ - testovat se 
nemusí osoby, které jsou očkované proti Covid – 19 nebo v posledních 90 dnech prodělaly 
Covid-19 - zakázána TV, HV. Od 26.4. se vrací všechny děti do MŠ bez testování a roušek. 
Testovat 1krát týdně se musí jen zaměstnanci, jejich povinností je nosit respirátory. Od 10. 5. 
2021 bylo možné testování jen 1krát týdně.  
Žáci byli třídními učitelkami poučeni o dodržování bezpečnosti v době hlavních prázdnin a 
dodržování bezpečnostních a hygienických nařízení. 
 Školní rok byl ukončen 30.6.2021. 

 
14. Analýza školního roku  

 
Pedagogové školy se snažili poskytovat žákům kvalitní všeobecné vzdělání, rozvíjet 
osobnost každého z nich a připravit je do běžného života. Větší pozornost věnujeme 
žákům 5. ročníku, kteří přecházejí na druhý stupeň do základních škol v Klatovech a 
okolí. Letošní školní rok byl však pro žáky velmi náročný. Většinu času se museli učit 
distančním způsobem, což jistě nebylo jednoduché jak pro ně, pro učitele, a v neposlední 
řadě ani pro zákonné zástupce. Učitelé v naší škole učí dva až tři ročníky v jedné třídě. 
Proto bylo velmi obtížné vytvořit online rozvrh a zároveň respektovat nařízení MŠMT 
týkající se doporučeného počtu vyučovaných hodin. Snažili jsme se ho vytvořit tak, aby 
hodiny probíhaly pokud možno vždy pro každý ročník zvlášť. Žáci pracovali na zadaných 
úkolech. Žákům všech ročníků učitelé ve skutečnosti věnovali více online vyučovacích 
hodin, než je jejich přidělený počet přímé vyučovací povinnosti. Byla probrána nezbytná 
míra základního učiva. Přesto se některým žákům zcela nepodařilo učivo zvládnout tak, 
jako by ho zvládali při prezenční výuce. 

Činnost naší školy v tomto školním období byla tudíž poměrně omezená. 
Během začátku prvního pololetí se žáci zúčastnili několika málo akcí. 
Samozřejmě nezanedbáváme ani prevenci, tj. cvičný požární poplach ZŠ i MŠ. Všichni žáci 
se zapojili do výukového programu Zdravé zuby, Veselé zoubky. 

V mateřské škole mají vytvořený ŠVP „Pohodová škola pro děti i dospělé“, pro školní 
rok nese název „Usmívající se sluníčko“, jenž je rozdělen do 5 bloků dle ročních období. 
V MŠ se zaměřují na ekologickou a citovou výchovu a osvojování různých technik. Děti 
z mateřské školy mají pěkné prostředí, vkusně vyzdobené, v herně je udržován pořádek, 
dbáme na udržování nového nábytku. Okolí areálu je upraveno, posečeno, máme zakrytá 
pískoviště kvalitní plachtou. Herní prvky udržujeme v pořádku, dbáme na dodržení BOZ 
všech dětí i žáků. Budovy ZŠ a MŠ jsou zabezpečeny bezpečnostním zařízením. 
Poděkování patří všem rodičům a členům místního Sokola, zřizovateli obce Běšiny a všem 
sponzorům. 
Přispíváme svými články a fotografiemi do místního Zpravodaje.  
Podporujeme též charitativní sbírky pro nemocné a handicapované děti ŽIVOT DĚTEM a 
FOND SIDUS. 
Prezentujeme se na webových stránkách školy a obce. 
Výbornou spolupráci máme s Obcí Běšiny i se Školskou radou. 
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Závěr: 
 
 Základní škola po celý rok plnila úkoly, pro které byla zřízena. Pracovali jsme podle 
ŠVP ZV, tak ŠVP PV a ŠVP pro ŠD.  Výchovná i vzdělávací činnost je na dobré úrovni, což 
dokazují výsledky žáků.  Na škole jsme nezjistili žádný případ šikany mezi žáky ani 
zneužívání návykových látek. 
 Snažíme se zabezpečit bezproblémový přechod žáků na 2. stupeň ZŠ v okolních 
městech. Naši žáci na 2. stupni dosahují dobrých výsledků. Většinou si známky nezhorší, 
někdy se dokonce i zlepší. 
 
V Běšinech dne 27. 8. 2021 
         
   
       
                                                                 Mgr. Zdeňka Žatková 
           ředitelka školy 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla projednána se všemi pracovníky školy a schválena 
pedagogickou radou a školskou radou dne 27. 8. 2021. 
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