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1. Základní údaje o škole 

 

      Název školy: Základní škola a mateřská škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková 

organizace. Adresa: Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery. IČO 70978611, tel:354694680. E-mail: 

skolatrisek@seznam.cz. 

Zřizovatelem organizace je obec Tři Sekery.  

     Jedná se o neúplnou základní školu, pět ročníků prvního stupně bylo ve školním roce 

2019/2020 rozděleno do třech tříd - I., II., III. Spojení ročníků vychází vždy z aktuálního 

počtu žáků v jednotlivých ročnících, s přihlédnutím k náročnosti vyučovacího předmětu. 

Počty žáků v jednotlivých ročnících byly následující:  

1. roč. – 6 žáků, 2. roč. – 7 žáků, 3. roč. – 8 žáků, 4. roč. – 9 žáků a 5. roč. – 3 žáci, celkem 

tedy školu navštěvovalo 33 žáků. S podporou asistenta pedagoga bylo v tomto školním roce 

vzděláváno 5 žáků. Podpůrná opatření prvního a druhého stupně byla diagnostikována dalším 

3 žákům. Vzhledem k novému způsobu financování od 1. 1. 2020 žádala škola zřizovatele o 

výjimku z průměrného počtu žáků ve třídě. Zřizovatel vydal souhlasné stanovisko.     

Profilace školy: Venkovská škola rodinného typu vytváří vhodné prostředí pro hodnotné 

mezilidské vztahy v nejširším smyslu slova, o což především škola ve své činnosti usiluje. 

     Součástí základní školy je mateřská škola, která sídlí na odloučeném pracovišti. V roce 

2019/2020 navštěvovalo mateřskou školu 19 dětí. Dále jsou součástmi školní jídelna a školní 

družina. Mateřskou i základní školu využívají děti z obce Tři Sekery, velké procento dětí do 

obou dojíždí z místních částí této obce - Krásného, Chodovské Huti a Tachovské Huti. V roce 

2005 obec zřídila školskou radu, která aktivně působí v oblasti školské problematiky v obci.  

 

 

2. Přehled oborů vzdělání 

 

     Výuka v základní škole probíhala ve školním roce 2019/2020 podle školního vzdělávacího 

programu „Škola  - dílna tvořivého poznávání“, který vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání. Do ŠVP jsou velmi účelně zařazeny prvky chování 

člověka v mimořádných událostech jako součást vyučovacích předmětů prvouka a 

přírodověda.  Jejich realizace probíhá prostřednictvím jednodenních projektů.  Pozitivní 

výsledky zejména v rámci etické výchovy a finanční gramotnosti přináší i nadále vyučovací 

předmět – dovednosti pro život. Úspěšně naplňujeme myšlenku inkluzivního vzdělávání. Daří 

se nám dlouhodobě integrovat žáky s LMP a autismem v běžné třídě ZŠ. Dle doporučení PPP 

poskytujeme pedagogickou intervenci. Inkluzivní vzdělávání, individuální přístup a 

zohlednění potřeb žáků je naší prioritou. V běžné třídě bylo vzděláváno pět žáků s podporou 

asistenta pedagoga. V běžném vzdělávání pokračuje úspěšně žák s autismem. V rámci 

minimalizace výstupů, individuálních vzdělávacích plánů, individuálního přístupu a 

využíváním vhodných metod a forem práce se nám daří naplnit vzdělávací cíle v rámci 

integrace.  

 

3. Přehled pracovníků školy 

     

     V organizaci, tedy ve všech jejích součástech, bylo k 30. 6. 2020 zaměstnáno  

15 zaměstnanců, jejich přepočtené pracovní úvazky činily 13,4345 úvazku. 

     V jednotlivých součástech školy byli zaměstnanci pracovně zařazeni s následujícími 

úvazky a kvalifikací posuzovanou podle zák. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. 

Nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci dobírají převážně předměty výchovného charakteru.  
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pracovní zařazení                      úvazek                                                            kvalifikovanost 

 

základní škola 

pedagogičtí pracovníci 

ředitelka                                  1,0                                                                                    ano 

učitelka                                   0,682                                                                                 ne 

učitelka                                   0,682                                                                                 ano 

učitelka                                   0,182                                                                                 ne 

učitelka                                   0,455                                                                                 ano 

učitel                                       0,455                                                                                 ne 

učitel                                       0,091                                                                                 ano                                                                   

 

vychovatelka ŠD                    0,250                                                                                 ano 

vychovatel ŠD                        0,607                                                                                 ne 

vychovatelka ŠD                    0,143                                                                                 ne 

 

asistentka pedagoga               1,00                                                                                   ano                                                                          

asistentka pedagoga               0,50                                                                                   ano 

asistentka pedagoga               0,8875                                                                               ano 

asistentka pedagoga               0,75                                                                                   ano                                                             

                                                                               

správní zaměstnanci 

referent majetkové správy      0,4                                                                                    ano 

uklízečka                                0,5                                                                                    ano 

 

mateřská škola 

pedagogičtí pracovníci 

vedoucí učitelka                     1,0                                                                                   ano                                                                             

učitelka                                   1,0                                                                                   ano 

uklízečka                                0,6                                                                     ano 

   

 

školní jídelna 

vedoucí ŠJ                                          0,5                                                                       ano 

vedoucí kuchařka                               1,0                                                        ano 

pracovník obchodního provozu         0,25                                                                     ano 

kuchařka                                            0,5                                                        ano 

  

4. Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 a do MŠ 

   

   Vzhledem k mimořádným epidemiologickým opatřením proběhl zápis do ZŠ i MŠ pouze 

formálně bez účasti dětí i rodičů. Vyplněné přihlášky ke vzdělávání v ZŠ zaslali tři uchazeči. 

Do MŠ je zapsáno od 1. 9. 2020 5 dětí a od 1. 1. 2021 2děti. Nebylo vydáno žádné zamítavé 

rozhodnutí.  

         

 

 5. Výsledky vzdělávání žáků 

 

       K 30. 6. 2020 základní školu navštěvovalo 33 žáků.  
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Klasifikace žáků 1. pololetí školního roku 2019/2020  
 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opakují 

1. 6 6 0 0 0 

2. 7 7 0 0 0 

3. 8 5 3 0 0 

4. 9 7 2 0 0 

5. 4 3 1 0 0 

Celkem za 1. st. 34 28 6 0 0 

 

 

 

Absence za 1. pololetí 

1. ročník – 118, průměr na žáka – 19,66 

2. ročník – 237, průměr na žáka – 33,85                       

3. ročník – 335, průměr na žáka – 41,87 

4. ročník – 392, průměr na žáka – 43,55 

5. ročník – 310, průměr na žáka – 38,75 

 

 

Klasifikace žáků 2. pololetí školního roku 2019/2020  
 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opakují 

1. 6 6 0 0 0 

2. 7 7 0 0 0 

3. 8 6 2 0 0 

4. 9 7 2 0 0 

5. 3 2 1 0 0 

Celkem za 1. st. 33 28 5 0 0 

 

 

Absence za 2. pololetí 

 

1. ročník – 170, průměr na žáka – 28,33 

2. ročník – 78,   průměr na žáka – 11,14 

3. ročník – 112, průměr na žáka – 14,00 

4. ročník – 258, průměr na žáka – 28,64 

5. ročník – 280, průměr na žáka – 35,00 

 

Neomluvená absence nebyla zaznamenána. 

Z 5. ročníku odcházejí 3 žáci do ZŠ Ušovice.  



5 

 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

     Většina pedagogických pracovníků se ve školním roce 2019/2020 účastnila dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Účast byla poměrně vysoká. V uvedeném školním 

roce se pedagogové účastnili jednodenních i vícedenních vzdělávacích akcí, prohlubujících 

jejich odborné znalosti.  

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Typ kursu Časová dotace 

kursu 

Počet 

zúčast. 

pedag. 

 Dny prevence - Praha 18 vyučovacích 

jednotek 

2 

Ředitelův nápovědník 

 

13 vyučovacích 

jednotek 

2 

Etiketa s L. Špačkem 8 vyučovacích 

jednotek 

2 

Podpora autoevaluace v MŠ a ZŠ InspIS 6 vyučovacích 

jednotek 

2 

Spisová a archivní služba 6 vyučovacích 

jednotek 

2 

Posouzení a stimulace vývoje dítěte 

v předškolním věku 

3x8 vyučovacích 

jednotek 

2 

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné 

správě - Brno 

17 vyučovacích 

jednotek 

2 

Pro školy a školky - Praha 12 vyučovacích 

jednotek 

2 

Polytechnická výchova v MŠ 

 

8 vyučovacích 

jednotek 

1 

Konference Pro školy a školky Praha dvoudenní 2 

Rozvoj gramotností v české škole – 

„Nakopněte svoji školu“ - Litomyšl 

třídenní 2 

Školství 2020 Praha 6 vyučovacích 

jednotek 

2 

Využití PC v práci učitelky v MŠ legislativa,  8 vyučovacích 1 

Logopedická prevence 8 vyučovacích 

jednotek 

1 

Rope-skipping Praha dvoudenní 4 

Jóga pro děti 6 vyučovacích 

jednotek 

2 
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Vliv soutěživého prostředí ve škole 6 vyučovacích 

jednotek 

2 

Vánoční přání - tvoření 6 vyučovacích 

jednotek 

2 

Škola v době koronakrize – Mgr. M. Veselá  

online seminář 

6 vyučovacích 

jednotek 

8 

online seminář Mgr. Veselá- Řešení problémů 

ve škole, Jak vést obtížný rozhovor, 

Problémový žák  

18 vyučovacích 

jednotek 

3 

„Z krásné ještě krásnější“ – p. Čiberová 8 vyučovacích 

jednotek 

10 

Ozbrojený útočník ve škole  8 vyučovacích 

jednotek 

10 

Pestrá strava a nutriční doporučení 6vyučovacích 

jednotek 

1 

Webináře pro ŠJ   2 

 

     

 7. Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti         

 

     Škola ve školním roce 2019/2020 organizovala pro žáky mnoho školních i mimoškolních 

aktivit a akcí. Mezi nejoblíbenější patřily již tradičně Sekerácká tretra, Drakiáda, Staročeské 

Vánoce, Masopust. Pravidelně jsme zařazovali návštěvy divadelních představení v divadlech 

v Mariánských Lázních i Chebu. Některá představení probíhala přímo ve škole. S velkým 

úspěchem opět vystoupili žáci se svým programem před místními důchodci u příležitosti 

vánočních svátků. V tomto školním roce se škola zapojila do několika soutěží s velmi dobrým 

umístěním. V rámci soutěže „Hravě žij zdravě“ se žáci 5. ročníku umístili na 1. místě v rámci 

Karlovarského kraje i celé ČR.  Odměnou byly věcné dary pro žáky i školu. Tradicí se stala i 

účast v soutěži „Recyklohraní“. Ve školní družině se žáci aktivně zapojují do soutěží, které 

nabízejí dětské časopisy. Úspěšně pokračujeme v projektu „Skutečně zdravá škola“. S velkým 

ohlasem a zájmem ze strany rodičů i dětí a žáků probíhá realizace projektu „Děti na startu“ v 

rámci hodin tělesné výchovy. Škola velmi úspěšně plní své poslání v oblasti inkluzivního 

vzdělávání. Pravidelně realizujeme školní setkávání dětí z MŠ, ZŠ a mimoškolní aktivity 

(tvořivé dílny, kulturní a společenské akce v obci), které doplňují výchovně vzdělávací 

činnost, pozitivně ovlivňují atmosféru školy a jsou místem vzájemného setkávání žáků, jejich 

rodičů a veřejnosti. Směřujeme k velmi úzké spolupráci s rodiči. Netradiční forma setkávání a 

společná diskuze v trojici – učitel, žák, rodič se stala neodmyslitelnou součástí vzájemné 

spolupráce školy a rodiny.  Prostředí je daleko komornější a příjemnější. Daří se vytvářet 

pozitivní třídní klima a rozvíjet otevřenou komunikaci, spolupráci, kooperaci, pozitivní 

mezilidské vztahy, přátelství, pomoc, respekt, úctu, sebeúctu a empatii. Úspěšně byly 

zařazeny jednodenní projekty s prvky chování člověka v mimořádných situacích. Škola 

motivuje a klade důraz na aktivní účast a zodpovědnost žáků za své jednání a rozvoj 

osobnosti. (sebehodnocení žáků ve výchovné a vzdělávací oblasti, motivační hodnocení 

posiluje tělesné, duševní a sociální zdraví nejen žáků, ale také učitelů, rodičů). MŠ škola 

zařazuje mezi své pravidelné aktivity „Ponožkový den“, „Narozeninový den“, besídku ke Dni 

matek, společná vystoupení a výtvarný kroužek.  
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      Škola nabízí pestrou škálu zájmových útvarů. Žákům jsou poskytovány zcela bezplatně a 

jsou jimi bohatě využívány. 

     Škola se stává bezpečným místem pro efektivní vzdělávání. Systematicky se zaměřujeme  

na kvalitní integraci žáků vyžadujících podpůrná opatření.  

     Škola se nadále bohatě prezentuje na veřejnosti, zejména v místním tisku. V uvedeném 

školním roce škola zařadila tradičně několik jednodenních projektů  - Drakiáda, Halloween, 

Staročeské Vánoce, Masopust. Bohužel byla v průběhu roku aktivní činnost školy i školky 

zastavena. Dne 11. 3. 2020 vyhlásily MZ ČR a vláda ČR mimořádná hygienická opatření 

spojená s onemocnění COVI-19 a následně byly základní i mateřská škola uzavřeny. Do MŠ 

se děti vrátily 18. 5. 2020 a do školy základní o týden později – 25. 5. 2020. Docházka zůstala 

i nadále dobrovolná. V době uzavření školy fungovala online výuka. Všichni pedagogičtí 

pracovníci se zaměřili na hledání nejlepších způsobů, jak vyučovat na dálku. Využívali 

moderní techniku i zadávání úkolů prostřednictvím pracovních listů, které byly k dispozici ke 

stažení na webu školy i v tištěné podobě na obecním úřadě. Někteří vyučující využívali video 

hovory, jiní různé aplikace na internetu. Po znovuotevření školy se běžné výuky účastnilo 

téměř 70% žáků. Společenské ani kulturní akce neproběhly. Ve škole byla dodržována přísná 

hygienická opatření dle pokynů MZ ČR a MŠMT. 

 

V pedagogickém sboru působí i nadále dva pedagogové – muži. Žáky jsou velmi dobře 

vnímáni a přijímáni. Stále se zaměřujeme na zlepšení kvalifikovanosti na naší škole. Většina 

pedagogických pracovníků má dokončené vysokoškolské vzdělání. Paní učitelka Pošmurová 

nastoupí již do 4. ročníku studia učitelství pro 1. stupeň na Západočeské univerzitě v Plzni. 

Škola nadále realizuje projekt „Šablony II“. Získala dotaci v celkové částce 908 292 Kč. Tyto 

finanční prostředky jsou využívány dle projektové dokumentace v ZŠ, MŠ a ŠD.   

 

 

Aktivity uskutečněné ve školním roce 2019/2020 

Název akce Využití ve výuce, 

zapojení MŠ, rodičů 

Místo 

konání 

Hrazeno rodiči Příspěvek 

školy 

(je pouze 

orientační) 

Čas 

věnovaný 

akci nad 

rámec 

vyučovací 

povinnosti 

„Sekerácká tretra“ TV 

4 hod. 

určeno pro ZŠ, MŠ,  

Tři Sekery 0 5000 Kč + 

sponzor 

4 hod 

Pasování prvňáčků  ZŠ Tři 

Sekery 

0  2500 Kč dopoledne 

Městské divadlo 

Mariánské Lázně, 

Cheb 

ČJ, HV 

ZŠ, MŠ, 

M. Lázně 50Kč každé 

představení, 

jízdné  

0 dopoledne 

Ostatní divadelní 

představení ve 

cvičebně 

LV, DV 

ZŠ, MŠ, 

Tři Sekery 50 Kč 0 dopoledne 

Muzeum Cheb a 

chebská galerie 

VL, PČ,  

 

Cheb 40 Kč, 20 Kč 0 dopoledne 

Halloween PŘ, LV 

ZŠ, MŠ, rodiče 

Tři Sekery  15000 Kč odpoledne+ 

noc 

Drakiáda ZŠ + MŠ  

PČ, TV 

Tři Sekery 0 500 Kč dopoledne 
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Zdravý životní styl PŘ, TV Tři Sekery 0 0 dopoledne 

Zpívání u 

vánočního stromu 

HV, LV 

ZŠ, MŠ, rodiče  

Tři Sekery 0 0 odpoledne 

Mikulášská 

nadílka 

LV, HV 

ZŠ, MŠ 

M. Lázně  4000 Kč dopoledne 

Zdobení vánočních 

perníčků 

PČ 

ZŠ, MŠ,  

Tři Sekery 0  2000 Kč 3 hod. 

 

„Staročeské 

Vánoce“ 

 

PČ, LV, DV, HV 

ZŠ, MŠ, rodiče 

 

Tři Sekery 

 

0 

 

4000 Kč 

 

3 hod. 

Vánoční jarmark PČ,  

ZŠ, MŠ, rodiče 

Tři Sekery dobrovolné 

příspěvky za 

nákup výrobků 

2000 Kč 3 hod. 

Masopust HV, TV, PRV, LV 

ZŠ, MŠ, rodiče 

Tři Sekery 0 8000 Kč 4 hod. 

 

Na aktivity se využívají finanční prostředky z rozpočtu školy i z příspěvků RRPŠ. 

 

 

 

  8. Inspekční činnost ČŠI 

 

     ČŠI ve školním roce 2019/2020 naši školu nenavštívila.  

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

       

     Účetnictví školy je vedeno průkazným způsobem, účetní doklady obsahují všechny 

náležitosti, hospodaření je vyrovnané, nevykazuje ani v hlavní, ani ve vedlejší činnosti žádnou 

ztrátu. 

     Výsledek hospodaření převodem nákladových a výnosových účtů činil k 31. 12. 2019 zisk 

ve výši 73508,76 Kč. Tento výsledek hospodaření za rok 2019 byl po odsouhlasení 

zřizovatelem dne 7. 5. 2020 uložen – 80%, tj. 58 807 Kč, do rezervního fondu, a 20%, tj. 

14 701,75 Kč, do fondu odměn. 

 

 

Ve Třech Sekerách 30. 8. 2020   

 Zpracovala: Mgr. Iva Zahálková - ředitelka ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 


