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Vzdělávací program školy 
 
Název vzdělávacího programu V ročníku 
Základní škola 2.-5. 
Školní vzdělávací program I z nás budou dospělí; datum vydání 1.9.2007 1. 
Zvláštní škola 4. 

Vyučování probíhalo ve třídách se spojeným 2.a 5.ročníkem, 3.a 4.ročníkem. První ročník byl vyučován samostatně. 
 
 
Spádový obvod školy 
 
Obecním úřadem Vrčeň byl stanoven školský obvod ZŠ Vrčeň. Školský obvod tvoří obce Vrčeň, Sedliště, Srby, Čížkov a 
Klášter. 
Do ZŠ docházeli 43 žáci z 8 obcí (stav k 30.9.2007).  
 

Vrčeň 13 žáků Sedliště 2 žáci 
Dvorec 1 žák Čečovice 13 žáků 
Srby 2 žáci Klášter 1 žák 
Liškov 2 žáci Nepomuk 9 žáků 

 
V minulých letech do naší školy docházeli i žáci z obcí Čížkov, Zahrádka, Mileč, Mladý Smolivec, Dožice a Tojice. 
Během školního roku  byly přijaty 3 žákyně s okamžitým nástupem (1 z Vrčeně, 2 z Nepomuka). 
Dále byli přijati 2 žáci po přestupu z jiné školy, kteří nastoupili do školy k 1.9.2008 (1 ze ZŠ Mileč a 1 ze ZŠ Nepomuk). 
 

 
 
Individuální integrace žáků 
 
Většinou jde o žáky s vývojovými poruchami učení a mentálním oslabením. Jejich hodnocení 
probíhá podle metodického pokynu č.j. 13 711/2001-24, dále podle školského zákona 561/2004 
Sb., § 16 a dle Vyhlášky MŠMT č.73/2005. S těmito žáky pracujeme podle doporučení 
Pedagogicko-psychologické poradny – individuální přístup, snížení výukových nároků. 
Přehled žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP a mají hodnocení podle výše uvedeného zákona a 
vyhlášky 
 

 1.pololetí 2.pololetí 
Celkem  11 žáků 12 žáků 

 
Individuálně jsme integrovali 6 žáků. Pro tyto žáky byly vypracovány individuální vzdělávací 
plány na základě doporučení PPP a následné žádosti rodičů o integraci. Čtyři žáci byli vzděláváni 
podle vyučovacích osnov Základní škola, jeden podle školního vzdělávacího programu I z nás 
budou dospělí a jeden podle osnov Zvláštní škola. 
 
Z toho počet žáků, pro které je vypracován IVP: 
 

 1.pololetí 2.pololetí 
Celkem  5 žáků 6 žáků 

 
Na škole byla zřízena se souhlasem krajského úřadu Plzeňského kraje funkce asistent pedagoga, kterou zastávaly paní učitelky 
Šlajerová a Nová. K této práci mají obě náležité oprávnění a studium zakončené obhajobou závěrečné práce.  
 
Z toho počet žáků, kteří mají doporučenou pomoc asistenta pedagoga (mají největší potíže): 
 

 1.pololetí 2.pololetí 
Celkem  3 žáci 3 žáci 
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Materiálně technické zajištění školy 
 
Vybavení školy je na dobré úrovni. Zastaralý nábytek je postupně obměňován a modernizován. Pomůcky a učební texty pro 
výuku jsou též doplňovány. Byly zakoupeny z prostředků ONIV, z darů od rodičů a částečně z prostředků od Obce Vrčeň. 
Školní materiál a jeho nákup financovala Obec Vrčeň. Pracovní sešity financovali rodiče žáků. 
 
Opravy, úpravy a údržba školní budovy 
 
§ Zřízení připojení k internetu firmou SKY SOFT Nepomuk – prosíťování učeben a připojení k internetu po celé budově 

školy pomocí Wi-Fi antén 
§ Drobné opravy (oprava vodovodních baterií, čištění okapu na přední straně budovy, malování chodby u WC v 1.patře) 
§ Ukončení spolupráce s AutoCont 
§ Rekonstrukce školní družiny 
 
 
Nábytek, další vybavení 
  
§ Lékárnička do ŠD 
§ Skartovací stroj  
§ Sestava archivních skříní  
§ Motorová sekačka AL-KO 
§ Plastové lavice a lavičky na školní zahradu   
§ Přístroj Hot Dog Galett 406 
 
 

 
 
 
Školská rada  
Během školního roku se sešla Školská rada jednou (3.10.2007). Rada schválila výroční zprávu o činnosti školy ve školním 
roce 2006/07, schválila původní znění školního řádu i pravidla pro hodnocení žáků, které jsou součástí ŠVP. Na svém jednání 
projednala školní vzdělávací program. 
 
 
Sdružení působící při škole - AŠSK 
Škola je členem Asociace školských sportovních klubů. Pro koordinaci práce v AŠSK byla i v tomto roce ustanovena 
vychovatelka školní družiny paní Eva Šlajerová. 
 
 
Tvorba Školního vzdělávacího programu 
Podle našeho nového školního vzdělávacího programu se učili žáci v 1.ročníku. Oproti jiným rokům došlo ke změně v tom, že 
žáci měli nepovinný předmět Hravá angličtina (dříve to byl zájmový kroužek). K tomuto kroku jsme přistoupili z toho důvodů, 
že žáci budou mít od 2.ročníku Anglický jazyk jako povinný předmět. 
Na hodnocení celého ŠVP je ještě čas, protože byl v praxi používán krátkou dobu. 
 
        
Zápis žáků do 1.třídy 
V období zápisů do 1.ročníku, které je dáno zákonem, se k zápisu do naší školy dostavilo 8 dětí. Po zápisu do 1.ročníku, 
v období po 15.2., se dostavilo 1 dítě a 1 rodiče jednoho ze zapsaných dětí požádali o odklad školní docházky pro své dítě o 
jeden rok. 
 
 
Absolventi naší školy 
V červnu 2008 opustilo naší školu celkem 6 žáků. Pět žáků 5.ročníku přešlo do úplné Základní školy v Nepomuku a jeden žák 
4.ročníku přešel do Základní školy internátní Blovice 
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Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 
 
Prospěch žáků  
 
 1.pololetí 2.pololetí 
Celkem žáků 43 46 
Prospělo s vyznamenáním  26 24 
Prospělo  16 20 
Neprospělo  1 2 
Nehodnoceno 0 0 

 
Výchovná opatření 
Pochvaly a jiná ocenění 
 

 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem 
Pochvala třídního učitele 0 3 3 13 19 
Pochvala ředitele školy 0 0 1 6 7 
Pochvala na vysvědčení 0 0 0 1 1 
Celkem pochval ve čtvrtletích 0 3 4 20 27 

 
 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem 
Pochvalný list nebo kniha    23 23 

 
Kázeňská opatření 
 

 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem 
Napomenutí třídního učitele 0 5 2 1 8 
Důtka třídního učitele 0 1 2 0 3 
Důtka ředitele školy 0 0 1 1 2 
2.stupeň z chování 0 0 0 0 0 
Celkem trestů ve čtvrtletích 0 6 5 2 13 

 
Zameškané hodiny 
 
 1.pololetí 2.pololetí 
Zameškané hodiny celkem 2.090 hodin 2.132 hodiny 
- z toho neomluvené 0 hodin 0 hodin 

 
Nejvíce zameškaných hodin měli v 1.pololetí žáci 2.ročníku (průměrně 54,80 hodiny na 1 žáka). 
Nejvíce zameškaných hodin měli ve 2.pololetí žáci 3.ročníku (průměrně 61,88 hodiny na 1 žáka). 
 

 
 
Plnění Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
 
Na škole jsou uskutečňovány projekty na ochranu životního prostředí (Den Země, sběr druhotných 
surovin, sběr léčivých bylin), dodržovány lidové tradice a zvyky. Děti jsou vedeny 
k ekologickému třídění odpadů a k ochraně přírody. Na environmentáním vzdělávání se podílejí 
rovným dílem základní škola i školní družina. 
Třídění odpadů ve třídách – celoročně 
Sběr léčivých bylin – celoročně  
Péče o zeleň na školním pozemku – celoročně 
5.ročník sběru druhotných surovin – listopad - květen – sebrali jsme přes 5 000 kg surovin 
(noviny, časopisy, smíšený papír, hliníkové folie, víčka od PET lahví, vlnitá lepenka, obaly 
Tetrapak) 
Projekty s náměty z lidových tradic a zvyků – Slavnost spadaného listí, Vánoce, Vítání jara - Morena, Velikonoce 
Školní výlet – návštěva Chanovic (skanzen, přírodovědná stezka) a Horažďovic (Dům dětí a mládeže, přírodovědná stanice) 
Zdravé zuby – v rámci Prvouky a Přírodovědy 
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Nadstandardní aktivity 
 
Zájmová činnost organizovaná školou 
 
Družinové zájmové kroužky 
 

Míčové hry Šlajerová Eva žáci 1. – 5.ročníku 
Hliněný kroužek Kahounová Jitka žáci 1. – 5.ročníku 
Dílna pro tvořivé ruce Břízová Jitka žáci 1. – 5.ročníku 

 
Školní zájmové kroužky 
 

Modelářský kroužek Kahoun Petr žáci 3. – 5.ročníku 
Práce s počítačem Mgr. Jedličková Hana žáci 3. – 5.ročníku 
Hravá angličtina Mgr. Svobodová Gabriela žáci 2.ročníku 

Práce s počítačem – činnost v tomto zájmovém kroužku probíhala pravidelně do ledna 2008; 
 
Mimoškolní zájmové kroužky 
 
Vedení obou zájmových kroužků je plně v kompetenci jejich vedoucích. Škola pouze bezplatně zapůjčuje prostory pro činnost 
těchto zájmových útvarů. 

Hra na flétnu Veitová Anna žáci 1. – 5.ročníku 
Hasičský kroužek Strolený Jiří ml., Chodora Vratislav ml., Roušal Vít žáci 1. – 5.ročníku 

 
 

 
Mimoškolní a školní aktivity 
Akce školy 
 
Divadlo 
 

Divadlo (divadelní společnost) Název hry Účast 
Umělecká agentura Štěpánky Kašparové  Hola, hola, škola volá ZŠ, MŠ Vrčeň a MŠ Čížkov 
Jan Vodňanský Dejte mi pastelku,…. ZŠ, MŠ Vrčeň 
Divadlo Dráček  Hody, hody, doprovody ZŠ, MŠ Vrčeň 
Divadlo ŠUS – Rokycany Čtyři pohádky ZŠ, MŠ Vrčeň 
 S kamarády za pokladem 1.-2.ročník a MŠ Vrčeň 

 
Film 
V tomto školním roce jsme nebyli na žádném filmovém představení. 
 
Přednes básní 
§ Setkání seniorů v Sedlišti – přednes kulturního pásma básní a písní 
§ Svěcení pramene Dobrá Voda na vrchu Štědrý 
 
Projektové vyučování 
 

Název celoškolního projektu Určení projektu 
Zahájení celoškolního projektu „I z nás budou dospělí“ – 5.ročník 1. – 5.ročník 
Projekt o sv.Václavu – vědomostní část v tělocvičně  1. – 5.ročník 
Výchovný projekt organizace ADRA, projekt PRVák – Jana Kubíková 1. – 2.ročník 
Preventivní dopravní projekt AJAX (nprap.Mgr. Pavla Soukupová a por.Bc.Šárka Vlasáková 
z Okresního ředitelství Policie ČR Plzeň – jih) 

2.ročník 

Vánoční ladění - třídní projekty 1. – 5.ročník 
Zdravé zuby (pracovní list a kartičky potvrzené zubařem) 1. – 5.ročník 
Vynášení Moreny - vítání prvního jarního dne 1. – 5.ročník 
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Velikonoční projekt před Velikonocemi 1. – 5.ročník 
Den Země (21. a 24.4.08) 

• Setí semínek borovice (černá, lesní, limba); tělocvična – co víme o borovicích, 
třídění odpadu, pexeso s tříděním odpadu, jak je na tom s ekologií naše obec 

• Třídění odpadů do barevných krabic, vyplňování prac.listu, sestavení nápisu 
z přírodnin, práce na pozemku – úklid zahrady, třídění druhotných surovin 

1. – 5.ročník 

Čarodějnice ve škole – třídní projekty 1. – 5.ročník 
Den dětí ve škole (soutěže připravili žáci 5.ročníku) 1. – 5.ročník 
Ukončení celoročního školního projektu (výherci si vybrali míč na amer.fotbal, MP3, míč, 
šnorchl, plyšovou hračku a další 41 věcnou cenu) 

1. – 5.ročník 

Vlak (jednodenní matematický projekt na matematické dovednosti 1-5) 1.ročník 
Čert a Káča (týdenní projekt Čj a M – práce v centrech – čtení, tvořivé psaní, dovednosti 
s písmeny) 

1.ročník 

Výlet do Číny (týdenní projekt zahrnující všechny předměty) 1.ročník 
Zvířata (týdenní projekt zahrnující všechny předměty) 1.ročník 
Moře (týdenní projekt zahrnující všechny předměty) 1.ročník 
Budu školák – společný projekt 1.ročníku a budoucího 1.ročníku 1.den – 9 dětí z MŠ; 2.den 

– 5 dětí z MŠ 
 
Výlet, exkurze 
 

Název výletu, exkurze Určení výletu, exkurze 
Dopravní hřiště v Blovicích – dvakrát za rok 3. – 5.ročník 
Návštěva DD Nepomuk a procházka pod Zelenou horou (beseda s ředitelkou DD Mgr.Věrou 
Novákovou, prohlídka DD, společné hry na hřišti) 

1. – 5.ročník 

Školní výlet Chanovice (skanzen, přírodovědná stezka) a Horažďovice (Dům dětí a mládeže, 
přírodovědná stanice) 

1. – 5.ročník 

 
Ostatní události a sbírky pro potřebné 
 

Název školní události Určení  
Zahájení školního roku 07/08 v tělocvičně školy a v učebnách 1. – 5.ročník, 

veřejnost 
Ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1.ročníku a další zájemce Rodiče žáků 

1.ročníku, 
rodiče 
předškolních 
dětí, paní 
ředitelka MŠ a 
další hosté 

Plavecký výcvik v Horažďovicích (listopad – leden) 1. – 4.ročník 
Mikulášská nadílka 1. – 5.ročník 
CPK Chrpa – Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci - výběr 
a výchova koní a jejich následné poskytnutí zařízením 
zabývajícím se hiporehabilitací (500,- Kč – prodej placek s koni) – 
www.cpkchrpa.cz 

1. – 5.ročník, 
veřejnost 

Nadace pro transplantaci kostní dřeně – jako část výtěžku 
z 5.vánočního školního jarmarku (1.000,-Kč) - www.kostnidren.cz 

1. – 5.ročník, 
veřejnost 

Pomozte dětem – jako část výtěžku z velikonočního prodeje (500,-
Kč) - www.pomoztedetem.cz 

1. – 5.ročník, 
veřejnost 

Fond SIDUS – pro nemocné děti pro Pediatrickou kliniku UK 
2.LF Fakultní nemocnice v Motole a pro Kliniku dětského 
lékařství Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě (1.360,-Kč) 
- www.fondsidus.cz 

1. – 5.ročník, 
veřejnost 

Ukázkové hodiny pro rodiče žáků 3.,4.ročníku Rodiče žáků 3. 
– 4.ročníku, 
další hosté 

Den dětí v Srbech – akce 3 obecních úřadů Děti, veřejnost 

http://www.cpkchrpa.cz
http://www.kostnidren.cz
http://www.pomoztedetem.cz
http://www.fondsidus.cz
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Akce školní družiny 
 

Název události Náplň události Účast 
Stezka strašidýlek a školní Halloween  Dlabání dýní, stezka odvahy do sklepa školy 29 žáků + 18 dospělých 

a 14 jiných dětí 
Slavnost spadaného listí a lampionový 
průvod obcí  

Výroba lampionků, průvod obcí 28 žáků; 29 hostů 

Školní posvícení Zdobení hnětýnek 43 žáků 
Čertovské disko  tanec, soutěž o odměny 40 žáků 
5.vánoční školní jarmark  vystoupení s pásmem písní, koled a básní dětí; prodej 

výrobků; občerstvení 
účast přibližně 200 
osob 

Vánoční nadílka  posezení u stromku 40 žáků 
Hry tříkrálové  soutěž družstev s tajenkou – závodivé hry 30 žáků 
Bleší trh  vystavení sbírek, povídání o sbírkách, vyhodnocení 

(nejzajímavější, nejpočetnější,.. 
15 žáků 

Hádej, kdo jsem…  rozumová hra 15 žáků 
Valentýnské hříčky  Soutěže dvojice, balonky, židle 18 žáků 
Maškarní bál  Soutěže, tanec, tombola, vyhodnocení masek 28 žáků, 6 dospělých, 

20 dalších dětí 
Velikonoční prodej  Podpora Nadace Kuře „Pomozte dětem“ 8 žáků 
Soutěž s autíčky  Soutěže s auty v tělocvičně; jízda zručnosti na 

rychlost 
8 žáků 

Den Země, Slavnost krokusů a květin  Oheň, soutěže s plastovými víčky 37 žáků; 20 dospělých 
Svěcení pramene Dobrá Voda   12 žáků 
Besídka pro maminky Soutěže, pásmo, tanec, zdobení slaměného klobouku 27 žáků; 10 jiných dětí; 

34 dospělých 
Návštěva muzea v Blovicích  Pohádková země aneb Zášupšák se vrací 38 žáků; 1 dospělý 
Nocování ve škole  Duchařská noc s duchy, čarodějnicemi, skřítky, 

čerty; 
20 žáků 

Podmostní slavnost v Plzni Dramatizace pohádky, zpěv písní 11 žáků 
Družinová pouť  Zábavná stanoviště se zábavnými úkoly, párek 

v rohlíku, sladké odměny 
46 žáků 

 
 
 

 
 
 
Spolupráce školy na regionální úrovni  
§ MŠ Vrčeň  

o návštěva dětí ve škole (prohlídka školy) 
o spolupořádání divadelních představení (3 představení v tělocvičně školy, 1 představení v plzeňském Pekle) 
o plavecký výcvik v Horažďovicích 
o návštěva žáků školy na besídce žáků MŠ (závěrečná) 
o účast dětí z MŠ na školním karnevalu 
o společný projekt 1.ročníku a budoucího 1.ročníku Budu školák 
o vynášení Moreny a vítání jara 
o soutěže pro děti na školním dětském dnu na školní zahradě 

§ Dobrovolný hasičský sbor Vrčeň – výrazná pomoc při organizaci 5. vánočního jarmarku 
§ ZŠ Chválenice a Tymákov - výměna zkušeností mezi málotřídními školami a předávání informací; řešení různých situací 
§ ZŠ Štěnovice – partnerství s dalšími školami v uskutečňování projektu financovaném z prostředků EU 
§ ZŠ Nepomuk – výměna zkušeností a předávání informací o žácích v 6.ročníku po odchodu z naší školy 
 
 
 
 
 



- 8 - 

Účast v soutěžích 
 

Pořadatel Název soutěže Počet žáků 
EKOFRUKT Slaný, spol. 

s.o. 
 43 

ADRA, humanitární 
organizace 

Děti proti chudobě aneb lidé by chudí být neměli Školní kolo – 20 
Celostátní - 10 

Jednota českých matematiků 
a fyziků 

Matematický klokan 2008 Klokánek (4.a 5.ročník) – 13 žáků 
Cvrček (2.a 3.ročník) – 16 žáků 

AŠSK Atletický trojboj 2 družstva po 4 
Baseball&Softball Klub 

Spálené Poříčí; Jiří Šiman 
V.mistrovství ZŠ Plzeňského kraje 12 

Orbit klub společnosti 
Wrigley s doporučením 

MŠMT ČR 

Zdravé zuby – celoplošný preventivní výukový 
program péče o chrup pro 1.stupeň ZŠ 

12 žáků – soutěžní kartička; 
38 žáků – výukový program na pracovních listech 

Západočeské sběrné 
suroviny 

5.ročník sběrové soutěže 43 

 
 

 
  
 
Spolupráce s rodiči, policií, OÚ, sponzory, veřejností 
 
§ Rodiče – rodiče vypomáhají při vedení zájmových kroužků – Hliněný kroužek, Dílna pro tvořivé ruce, Modelářský 

kroužek; individuální konzultace s rodiči ohledně jejich dětí; písemné informace pro rodiče např. o plaveckém výcviku, o 
prospěchu a kázeňských trestech žáků; třídní schůzky s rodiči formou individuálních pohovorů; rodiče jsou zapojováni do 
družinové i školní činnosti (ukázkové hodiny; doprava žáků na sportovní soutěže; sběr druhotných surovin a léčivých 
bylin;  návštěva a pomoc při akcích ŠD) 

§ Sponzoři –  
o Pragorex s.r.o. – finanční dar  
o Chodora Vratislav – Řeznictví – věcný dar  
o Paleček DHW s.r.o. – finanční dar  
o Elitex s.r.o. – věcný dar a výrazná pomoc při rekonstrukci školní družiny 
o Brašna Milan – Truhlářství - věcný dar  
o Silovský Josef, Srby – finanční dar  
o Rodiče žáků - věcný dar  
o Zdeněk Kašpar Pila Zahrádka – věcný dar  

§ Obec Vrčeň – ředitel školy jednal se starostou obce o provozu školy, jejích 
potřebách; děti ze školy pomáhají při podzimním úklidu návsi (hrabání listí); škola byla spolupořadatelem zdařilé akce – 

Dětský den v Srbech; starosta obce se zúčastnil slavnostního zahájení školního roku; 
Obec Vrčeň pravidelně finančně přispívá na provoz školní budovy; společné plánování 
modernizace školní budovy 

§ Veřejnost -  je zapůjčována tělocvična pro potřeby veřejnosti (3x dohoda o zapůjčení 
tělocvičny); na některé školní akce je zvána veřejnost prostřednictvím školních 
webových stránkách, také pozvánkami; 

§ MÚ Nepomuk – Odbor sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) – velice úzce 
spolupracujeme se dvěma pracovnicemi tohoto úřadu; v letošním školním roce jsme 
podávali písemnou zprávu celkem na 6 žáků naší školy (na některé žáky i opakovaně); 
podali jsme ústní informace o 2 žácích školy; ve škole byl učiněn rozhovor se dvěma 
žáky pro potřeby soudu 

§ MÚ Nepomuk – Odbor školství – konzultace nad rozpočtem organizace 
§ KÚ Plzeňského kraje – povolení zřízení funkce asistent pedagoga; konzultace 

s pracovníky OŠMS v Plzni 
§ Policie ČR – v letošním školním roce jsme pomoc od Policie ČR nepotřebovali; Policie 

ČR si vyžádala posudek na 1 žákyni školy 
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Propagace školy na veřejnosti 
 
§ Pravidelná obnova webových stránek školy 
§ Zapojení veřejnosti a rodičů do činnosti školy - ukázkové hodiny pro rodiče žáků 1.ročníku; lampionový průvod; 

5.vánoční školní jarmark; besídka pro maminky; ukázkové hodiny pro rodiče žáků 3.,4.ročníku; zahájení a zakončení 
školního roku v tělocvičně; doprovod a doprava žáků na sportovní soutěže; 

§ Školní bulletin – Ohlédnutí za školním rokem 2006/07 
§ Plzeňský deník – článek Koledy zněly farní zahradou 
§ Kabelová televize Nepomuk – prezentace Velikonočního projektu 
§ Nepomucké noviny - Dům znalostí a radostí (článek rodičů), dvojstrana se šesti články Základní škola Vrčeň 
§ Dětský den obecních úřadů Vrčeň, Sedliště a Srby – společná akce uskutečněná tentokrát v Srbech 
§ Sportovní využití školy - dohoda o zapůjčení tělocvičny (Mgr. Roušalová Lenka, Bc. Kuchynková Petra, Moravec Jan) 
§ Zavedení elektronické komunikace s rodiči žáků 
§ Zapojení dětí z MŠ do činnosti školy 
 

 
 
 

Údaje o výsledcích inspekcí a kontrol 
Výsledky hodnocení ČŠI 
V tomto školním roce byla provedena inspekce ve dnech 10.-12.10.07. Inspekci 
provedli pracovníci ČŠI Mgr. Jaroslav Štilip a Mgr. Lenka Rusnoková. Protokol 
z inspekce byl předán v Plzni na pracovišti ČŠI za přítomnosti pana starosty Petra 
Maška. Pracovníci inspekce neshledali žádné nedostatky ve vzdělávání žáků, naopak 
hodnotili školu jako příklad dobré praxe. 
 
Kontroly zřizovatele 
Zřizovatel byl přítomen inventuře majetku v lednu 2008. Kontrolované doklady a 

údaje v inventuře majetku byly v pořádku. 8.ledna 2008 byly odevzdány soupisy materiálu a hmotného majetku na Obec Vrčeň 
v celkové hodnotě 914.714,90 Kč. 
 
Kontrola OSSZ 
 
V září 2007 byla provedena kontrola na OSSZ. Byly kontrolovány dokumenty za období od 1.9.05 do 31.8.07. Nebyly zjištěny 
žádné závady. 
 

 
Tento bulletin byl zpracován pro účely propagace práce školy dne 30.října 2008.     
Jsou použity údaje z Výroční zprávy školy za školní rok 2007/08 a výtvarné práce žáků školy.                                    
  

 
 
Mgr. Pavel Maršalík, ředitel ZŠ Vrčeň                        
 
 
 
                                                                            
  
 
 
 
 


