Výroční zprává
Zákládní školý Nejdek
námeští Kárlá IV.
príšpevková orgánizáče
zá školní rok 2016/2017
1. Základní údaje o škole
1. 1. Škola
Název školy
Adresa školy
Právní forma
IČO
IZO
Identifikátor právnické osoby
Vedení školy
Kontakt

Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace
náměstí Karla IV. 423, 36221 Nejdek
příspěvková organizace
60 611 049
102 088 730
600 067 629
ředitelka: Mgr. Klaudie Mašterová
zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka Dejlová
tel.:353825581
fax:353825581
e-mail:zsnejnam@seznam.cz
www.zsnejnam.cz

1. 2 Zřizovatel
Název zřizovatele
Adresa zřizovatele
Kontakt

Město Nejdek
Nejdek, náměstí Karla IV. 239
tel.:353240111

1. 3 Součásti školy
Součást školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Speciální třída ZŠ
Celkem

Počet tříd/
oddělení
9
7
2
18

Počet dětí/ žáků
190
127
19
336
1

Přípravná třída
Školní družina

1
3

12
89

1. 4 Materiálně technické podmínky školy
Učebny, herny
Odborné pracovny, knihovna, multimediální
učebna
Hřiště
Dětské hřiště
Sportovní zařízení
Dílny
Cvičná kuchyň
Žákovský nábytek
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou

27
13
150 m ovál, umělý povrch
herní prvky
3 tělocvičny
1
1
nový
moderní učební pomůcky
dostatečné
dovybavováno
1 učebna PC
počítače
interaktivních tabule včetně dataprojektorů a
ozvučení
notebooky
dotyková zařízení
televizory, monitory, CD/DVD přehrávače
tiskárny, kopírky, fotoaparáty, kamery
ozvučení
V letošním školním roce jsme vybavili další
třídy novým žákovským nábytkem. Školní
jídelnu jsme vybavili nerezovým
příslušenstvím. Některé třídy byly nově
vymalovány. Byla dokončena rekonstrukce a
vybavení šatních prostor na 2. stupni.
Proběhla výměna podlahových krytin, výmalba
školních prostor. Zrealizovali jsme výmalbu a
nátěr podlahy ve velké tělocvičně. Provedli
jsme opravu stropu střední tělocvičny. Získali
jsme interaktivní tabuli s příslušenstvím. Ve
školní jídelně jsme zrenovovali rampu pro
závoz zboží.

Investiční rozvoj
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1. 6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady
Kontakt

1. 1. 2006
6
Pavlína Schwarzová, 777654601

2 Vzdělávání
2. 1 Vzdělávací programy
Školní vzdělávací program Škola pro všechny
Přípravná třída - Školní vzdělávací program PV - Škola pro všechny
Školní vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Školní vzdělávací program pro žáky s STMP – I pro nás slunce svítí
Školní vzdělávací program pro ŠD – Barevný svět

2. 2 Vzdělávací obory
79-01-C/01 Základní škola
79-01-B/01 Základní škola speciální

3 Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Učitel +správce hřiště
Asistent pedagoga
Počet vychovatelů ŠD
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

49
26
1
5
3
10
6

3. 2 Údaje o pedagogických pracovnících

3

Pedagogičtí
pracovníci
1
1
2
10

Funkce

Kvaliikovaní

Nekvalifikovaní

1
1
2
6

0
0
0
4

8

5

3
3
1

0
2
0

ředitelka
zástupkyně ředitelky
výchovná poradkyně
učitelé 1. stupně, včetně
výchovné poradkyně
učitelé 2. st., včetně výchovné
poradkyně
školní družina
asistent pedagoga
učitel přípravné třídy

13
3
5
1

3. 3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve
výuce

Aprobovanost ve výuce
Učitelé 1. stupně
Učitelé 2. stupně
Vychovatelky ŠD
Asistent pedagoga
Učitel přípravné třídy

%
64

Neaprobovanost ve výuce
Učitelé 1. stupně

%
36

62
100
60
100

Učitelé 2. stupně
Vychovatelky ŠD
Asistent pedagoga
Učitel přípravné třídy

38
0
40
0

3. 4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 44 let

45 – 55 let

v důchodovém
věku

Celkem

ženy

nad 55 let
do důchodového
věku
muži ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

muži

ženy

muži ženy

2

2

0

13

1

9

0

1

1
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3. 5 Údaje o nepedagogických pracovnících

4

6

31

Nepedagogičtí pracovníci
4
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Funkce
kuchařka
kuchařka
vedoucí školní jídelny ZŠ
samostatná administrativní pracovnice
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
školník
správce hřiště

Úvazek
1,0
1,0
1,0
1,0
0,75
0,875
0,4
0,875
0,875
DPP
1,00
DPP

Stupeň vzdělání
SOU
ZŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
SOU
SOU
SOU
SŠ

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4. 1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních
tříd

počet dětí
zapisovaných

počet dětí přijatých
do prvních tříd

z toho počet dětí starších
6 let (nástup po odkladu)

2

42

35

7

počet odkladů
pro školní rok
2017/18
7

4. 2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato
z pátého ročníku

ze sedmého ročníku

1

0

gymnázia zřizovaná krajem

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou,
z devátých ročníků přijato:
gymnázia

obchodní
akademie

zdravotní
školy

průmyslové
školy

ostatní střední
školy

1

5

1

4

11

5

střední
odborná
učiliště
1

celkem

23

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia obchodní
akademie
0

zdravotní
školy

průmyslové

0

0

0

školy

ostatní střední
školy

střední
odborná
učiliště

celkem

2

0

2

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato:
z devátých ročníků

z nižších ročníků

10

4

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
v devátém ročníku

v nižším ročníku

35

5

Počet neumístěných žáků 0.

5. Přehled o výšledčíčh vzdělávání žáků
5. 1 Přehled o prospěchu
1. stupeň
Třída

Počet žáků

Prospělo Prospělo
Neprospělo
(včetně
s vyzn.
vyznam.)
I.A
22
21
21
1
I.B
23
23
21
0
II. A
19
19
19
0
II.B
17
17
17
0
III.A
21
21
16
0
III.B
16
16
11
0
IV.A
25
25
20
0
IV.B
21
20
12
*1
V. A
28
28
17
0
V. C
8
6
5
2
Celkem
200
196
159
4
%-výpoč.
100
98
79
2
* žák nehodnocen pro velkou absenci, klasifikace navržena v náhradním termínu, žák se odstěhoval
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2. stupeň
Třída

Počet žáků

Prospělo
k 30.
6. včetně
vyznamenání

Prospělo s Neprospělo
vyznam.
k 30.6.

Neprospělo
po opr. zk.

Prospělo
k 30.8./včetně
vyznam./

Prospělo
k 30. 9.
/hodnocení
v náhradním
termínu/

VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
IX.A
IX.B
VIII. C
Celkem:
%-výp.

31
15
21
29
16
17
10
139
100

29
15
20
29
16
17
10
136
98

10
1
7
12
7
2
2
41
29

0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
15
21
29
16
17
10
137
98

31
-

2
0
1
0
0
0
0
3
2

Celkový přehled

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet žáků Prospělo s
vyznamenáním

Neprospělo k
30. 6.

Prospělo k 30.8.
(Včetně vyznam.)

Prospělo k 30.9.

200
139
339

4
3
7

196
137
333

196
139
335

159
41
200

5. 2. Přehled o chování
1. stupeň
Třída
I .A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B

Počet žáků NTU
22
0
23
1
19
0
17
0
21
0
16
1

Důtky TU
0
0
0
0
1
0

Důtky ŘŠ
0
0
0
0
0
0
7

2. stupeň 3. stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IV. A
25
3
0
0
0
IV. B
21
0
0
0
0
V. A
28
5
5
2
0
V. C
8
0
0
0
0
Celkem:
200
10
6
2
0
* žáci v uvedených třídách plní PŠD podle §38 školského zákona 2. stupeň

Třída
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
IX. A
IX. B
VIII. C
Celkem:

Počet
žáků
31
15
21
29
16
17
10
139

NTU

0
0
0
0
0

Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň

0
0
1
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
1
0
2

NTU

Důtka
TU
6
2
8

1
0
0
1
1
2
0
5

1
1
0
0
1
0
2
5

0
0
0
0
0
0
0
0

Celkový přehled
Počet žáků
1. stupeň 200
2. stupeň 139
Celkem
339

10
1
11

Důtka
ŘŠ
2
5
7

2. stupeň 3. stupeň
0
5
5

0
0
0

Údaje o zameškaných hodinách
Počet omluvených Počet omluvených
hodin
hodin na žáka

Počet neomluvených Počet neomluvených
hodin
hodin na žáka

1.
stupeň

9390

46,95

109

0,54

2.
stupeň

8770

63,09

51

0,36

Celkem

18160

53,56

160

0,47

Komentář: Velký počet neomluvených hodin způsobilo pouze několik žáků, případy byly řešeny ve
spolupráci s MM Karlovy Vary.
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a
ostatních pracovníků školy
Datum

Účastník

Název

Organizátor

6. 10. 2016

Bc. Daniela Bartošáková
Bc. Vladimíra Bolková

Vyučování cizím jazykům u žáků s
SVP

Bludiště Karlovy Vary

10. 10. 2016

Mgr. Daniela Vlnatá

Čtenářská gramotnost

NIDV Karlovy Vary

18. 10. 2016

Mgr. Eva Nováková

IROP – Kariérové poradenství

KÚKK

18. 10. 2016

Mgr. Lenka Dejlová

Úpravy ŠVP v INSPIS

NIDV Karlovy Vary

19. 10. 2016

Mgr. Eva Nováková

Grafologie a její využití

Bludiště Karlovy Vary

21. 10. 2016

Mgr. Klaudie Mašterová

ŠVP ŠD v INSPIS

NIDV Karlovy Vary

7. 11. 2016

Bc. Daniela Bartošáková

Aj činnostně ve 4. ročníku

ZŠ Loket

16. 11. 2016

Mgr. Klaudie Mašterová

Šablony

NIDV Karlovy Vary

23. 11. 20160

Pavlína Zelenková

Drobné hry nejen v matematice

NIDV Karlovy Vary

6. 12. 2016

Mgr. Jana Ondrušová

Řešení konfliktních situací

OSČČK Karlovy Vary

Jak na inkluzi prostřednictvím
diferenciace a individualizace
výuky?
Studium k výkonu spec. činností –
Koordinátor ŠVP
Studium k výkonu spec. činností –
Koordinátor ŠVP
Hrou k rozvíjení matematických
představ

14. 12. 2016

Mgr. Gabriela Půtová

21. 2. 2017

Mgr. Lenka Dejlová

7. 3. 2017

Mgr. Lenka Dejlová

10. 3. 2017

Miluše Koubová

22. 3. 2017

Miluše Koubová

28. 3. 2017

Mgr. Lenka Dejlová

13. 4. 2017

Sborovna

Studium k výkonu spec. činností –
Koordinátor ŠVP
Nápadník netradičních metod a
forem výuky na 1. stupni ZŠ

24. 4. 2017

Mgr. Lenka Slavíková

Jak být koučem vlastní třídy

10. 5. 2017

Mgr. Jana Ondrušová

15. 5. 2017

Mgr. Jana Ondrušová

30. 5. 2017

Mgr. Lenka Dejlová

Pohádka nás učí

Inspirace pro učitele –
matematická gramotnost
Inspirace pro učitele –
matematická gramotnost
Studium k výkonu spec. činností –
Koordinátor ŠVP

Bludiště Karlovy Vary
NIDV Karlovy Vary
NIDV Karlovy Vary
Bludiště Karlovy Vary
Bludiště Karlovy Vary
NIDV Karlovy Vary
KVC Sokolv
NIDV Karlovy Vary

NIDV Karlovy Vary

7. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách
7. 1 Spolupráce
 se zřizovatelem, Městským úřadem Nejdek, nejen v oblasti provozní, materiální, personální,
ale i kulturní, sportovní a společenské
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 s Krajským úřadem Karlovy Vary, odborem školství, mládeže a tělovýchovy při hledání řešení
problémů financování ze státního rozpočtu, popř. odborného poradenství týkajícího se
problematiky vedení školy
 s Českou školní inspekcí Karlovy Vary při řešení problematiky řízení a organizace výchovně
vzdělávacího procesu
 s Městskou policií a Policií České republiky v oblasti ostrahy majetku, ochrany osob a rovněž
v oblasti prevence patologických jevů
 se Základní školou Nejdek, Karlovarská v oblasti výměny zkušeností na úrovni vedení školy,
společné organizaci sportovních soutěží a spolupráci v soutěžích výtvarných,…
 se Základní uměleckou školou Nejdek, uvolňování žáků na vystoupení; účast na výroční
akademii ZUŠ
 s mateřskými školami v Nejdku při kulturních a sportovních akcích
 s Pedagogicko - psychologickou poradnou Karlovy Vary a se Speciálně pedagogickým
centrem Karlovy Vary v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 s Knihovnou města Nejdku při pořádání čtenářských a jiných vzdělávacích akcí a besed
 se SPŠ Ostrov při účasti na projektu OPVK Technika je zábava
 s Úřadem práce Karlovy Vary v rámci kariérového poradenství
 s OSPOD Karlovy Vary v rámci péče o děti problémové, popř. o děti z problematického
rodinného prostředí
 se středními školami a učilišti nejen v Karlovarském kraji v oblasti výběru následného
vzdělávání našich absolventů
 s odborovou organizací při řešení pracovně právních vztahů mezi zaměstnavatelem a
zaměstnanci

7. 2 Školní akce a soutěže
Sport
Výsledky Sportovní olympiády za školní rok 2016 - 2017 v rámci AŠSK.
V tomto školním roce se II. stupeň ZŠ Nejdek náměstí Karla IV. umístil na 6. místě v okrese Karlovy
Vary a na 12. místě v Karlovarském kraji, přestože se nehlásíme do všech sportovních soutěží.
Absolvovali jsme tyto soutěže: atletický čtyřboj, minifotbal, přespolní běh, florbal, halový fotbal,
basketbal, házená a atletika - Pohár rozhlasu.
Největšího úspěchu dosáhli starší hoši v házené, 1. místo v Karlovarském kraji a 3. místo v Praze na
nominaci Mistrovství ČR, dívky 3. místo v Karlovarském kraji
atletický čtyřboj – hoši 1. místo, dívky 8. místo v okrese Karlovy Vary
přespolní běh – st. žáci 3. místo, starší žákyně 2. místo v okrese Karlovy Vary
florbal – starší žáci i žákyně 3. místo v okrese Karlovy Vary
volejbal - 2. místo v Karlovarském kraji,
basketbal – mladší žákyně 3., ml. žáci 4 místo v okr. Karlovy Vary
basketbal – starší žáci 1. místo, st. žákyně 5. místo v okr. Karlovy Vary, starší žáci 6. místo
v Karlovarském kraji
minifotbal - 4. místo v okrese Karlovy Vary,
halový fotbal - 4. místo v okrese Karlovy Vary
atletika - Pohár rozhlasu - 4. místo, st. hoši v okrese Karlovy Vary
Dále jsme se zúčastnili soutěží, které nespadají do Sportovní olympiády AŠSK, a to: přespolní běh
Křížem krážem Křižákem a Orientační běh.
Žáci ze spec. tříd se zúčastnili některých sportovních soutěží: přespolní běh, atletické závody,
schodoběh, fotbal a vybíjená.
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Žáci 7. ročníku absolvovali v únoru lyžařský kurz v Nových Hamrech. Žáci celé školy se účastnili
bruslení na ZS Nejdek. Výčet všech sportovních akcí je uveden v příloze č. 3
Vědomostní a dovednostní soutěže
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže vyhlášené spolkem Dětská radost, jehož účelem je zabezpečit
pomoc trvale zdravotně i mentálně postiženým při překonávání psychických, fyzických, sociálních a
jiných důsledků jejich zdravotního postižení. Výtvory našich žáků tvořily součást prodejní výstavy na
podporu spolku. Krásných umístění získali naši žáci rovněž ve výtvarné soutěži pořádané Městskou
knihovnou Nejdek k příležitosti 120. výročí vzniku rozhledny Pajndl na Tisovském vrchu. Městská
knihovna vyhlásila soutěž „Jak vidím Jižní Ameriku“, které jsme se rovněž velmi úspěšně zúčastnili a
nevynechali jsme ani doprovodný program: besedy, výstavy, … Dále jsme se zúčastnili čtenářské
soutěže, Přírodovědného klokana, Matematického klokana, zorganizovali jsme školní kola
předmětových olympiád.
V rámci primární prevence jsme absolvovali množství besed a programů. Soutěžili jsme ve sběrové
soutěži AVE. Školní rok jsme slavnostně zhodnotili, zakončili a rozloučili se se žáky 9. ročníku v pořadí
pátou školní akademií.

7. 3 Kroužky při SRPŠ
Herně atletický
Pusinkohraní
Košíková
Němčina
Divadelní
Paličkování
Sborový zpěv
Fit - dance

12
10
6
15
14
6
20
25

7. 4 Školní družina
Zahájení pravidelné činnosti: 1. září 2016.
K 30. 9. 2016 bylo zapsáno 90 dětí, z toho 47 dívek a 43 chlapců. V letošním roce byly v provozu 3
oddělení:
1. oddělení: Iveta Bachratá (1. B ,3. A,B)
2. oddělení: Věra Valachová (1. A, 2. A)
3. oddělení: Božena Marková (2. B,3. B, 4.A,B)
P.Marková po dlouhodobé nemoci pracovní poměr dohodou ukončila a od 1. března nastoupila na
3.oddělení p.Nina Vrbová. Během šk. roku se 3 žáci přihlásili a 5 odhlásilo – ukončeno v počtu 88
žáků. Ve šk. roce 2017/2018 by chtělo pokračovat asi 75 žáků a asi 25 žáků by mělo nastoupit z
budoucích 1. tříd., předpokládaný počet je tedy asi 100 žáků. V příštím školním roce by měla být v
provozu 4 oddělení ŠD.
ŠD byla v provozu:
ráno – 6,00-7,45 hod.
odpoledne- 11,40 – 16,00 hod.
Od září jsme se zapojili do projektu „Hodina pohybu navíc“, jehož cílem je prevence proti stále
se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který má souvislost právě s nedostatkem pohybu.
Zájem byl velký, vytvořili jsme tři skupiny a děti sportovaly pod dohledem učitelů tělesné výchovy. V
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pátek se realizovaly celodružinové akce, probíhala filmová představení v kině, apod. V letošním roce
docházelo hodně dětí do kroužků organizovaných pod SRPDŠ, a proto při družině probíhal jen
„Pracovní kroužek“.
Kromě pravidelných činností (odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné a přípravy na
vyučování), jsme zrealizovali akce a projekty uvedené v příloze.
Vychovatelky pracovaly podle ŠVP pro ŠD „Barevný svět“. Po celý rok dbaly na bezpečnost dětí, snažily
se, aby zvolené činnosti na sebe navazovaly a dětem se líbily, přihlížely k jejich zájmům, odlišnostem,
věkovým zvláštnostem a potřebám. Zaměřovaly se opět na skupinovou a individuální práci, kde starší
pomáhali mladším žákům. Prostřednictvím volnočasových aktivit posilovaly a rozvíjely kompetence: k
učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, občanské, k trávení volného časuzde je základem HRA.
Spolupracovaly jsme s vyučujícími 1. stupně, s městskou knihovnou, s infocentrem. Dle
možností využívaly školní hřiště, tělocvičnu, dětské hřiště vedle školy (spontánní aktivity), obnovovaly
nástěnky a výzdobu v prostorách družiny a školy.
Úplata za ŠD činí 150,- Kč měsíčně za žáka, letos bylo celkem vybráno 133 350,- Kč.
Určitá část poplatku zůstávala družině- dokupování potřeb a pomůcek pro práci. Stále doufáme, že se
už konečně zdaří oprava vstupu do budovy družiny a zůstane nám i nadále.
Cílem naší práce je, aby se dětem v družině líbilo, rády ji navštěvovaly, účastnily se soutěží a
činností, které pro ně připravujeme. Pravidelná činnost ukončena 30. 6. 2017.
Věra Valachová

7. 5 Projekty
Kreativní partnerství pro inkluzivní školu
Opět jsme využili nabídky Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, s níž jsme spolupracovali
v předchozích letech, a zahájili jsme přípravné práce v projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní
školu. Jedná se o ověřený program zaměřený na rozvoj kvality vzdělávání a zařazení kreativních
metod do výuky. Program vznikl se záměrem vytvářet a podporovat dlouhodobé partnerství mezi
školami a umělci s cílem inspirovat žáky a pedagogy, prosazovat otevřené prostředí a využívat
potenciál kreativních metod na školách. Tentokrát se aktivit projektu zúčastní 6. B a 1. A.
Dýňobraní
V rámci cyklu projektů na téma „České tradice“ jsme v říjnu zrealizovali projekt s výmluvným názvem
Dýňobraní. Dýně se jako hlavní motiv objevila ve vyučovacích předmětech nejen jako materiál
k dekorování, ale i jako inspirace, např. k literární tvorbě. Žáci se seznámili s využitím této rostliny
v současnosti i minulosti. Projekt probíhal formou soutěže smíšených družstev a u žáků i učitelů měl
velký úspěch.
Dětský den s dopravní výchovou
Náš již tradiční každoročně probíhající projekt je zaměřen nejen na dopravní výchovu, ale rozšířili
jsme jej o témata osobního bezpečí žáků. Žáci si vyzkoušeli svoji zručnost a obratnost na
překážkových drahách, pojmenovávaly dopravní značky. Ověřili si znalosti ze zdravovědy, poznávali
rostliny a houby, vázali uzly a v neposlední řadě si zopakovali, co patří k vybavení kola a jak se mají
chovat v silničním provozu, aby byl pro ně bezpečný.
Mediální výchova
Projekt Mediální výchova mládeže probíhá na naší škole nepřetržitě již mnoho let. Žáci mají možnost
se v prostředí nejdecké kinokavárny seznámit s filmy, které jednak korespondují se školní četbou, ale
12

lze je propojit tematicky i s výukou jiných předmětů (dějepis, zeměpis, …). Je přínosem, že žáci
zhlédnou filmy, které by je v běžné televizní nabídce neoslovily a na které by se sami nepodívali.
Přespolní běh Křížem krážem Křižákem
Přespolní běh každoročně testuje odolnost a zdatnost našich žáků při zdolávání tratí různé
náročnosti. Běhá se v překrásné krajině Křížového vrchu a mezi žáky je velmi oblíbený. Projektu se
každoročně zúčastňují zástupci nejdeckých základních a mateřských škol.
Orientační běh
Ve spolupráci s oddílem orientačního běhu jsme zorganizovali závod v areálu naší školy. Žáci se učili
orientovat se podle jednoduchého plánku, samozřejmě s busolou v ruce.
Škola nanečisto
Projekt Škola nanečisto probíhal v časovém rozmezí od října do dubna a jeho smyslem bylo seznámit
budoucí prvňáčky se školní budovou, učebnami, s výukovými metodami a s didaktickou technikou.
Z každého odpoledne si děti odnášely pěkné zážitky a památeční vysvědčení.

7. 6 Veřejně prospěšné práce







sběr druhotných surovin, třídění odpadu
aktivní účast na Krušnohorském jarmarku
divadelní vystoupení pro veřejnost (kino, DZR Matyáš, MŠ)
úklid školního areálu
dobročinné sbírky (CHRPA, Píšťalka, Fond Sidus)
sběr víček pro Vašíka Petýrka

8. Údáje o výšledčíčh inšpekční činnošti provedené Češkou školní inšpekčí
Inspekční činnost ČŠI od 19. 9. do 21. 9. 2016, dodržování vybraných ustanovení školského zákona a
souvisejících a prováděcích právních předpisů – závěry z inspekční zprávy jsou zveřejněny na
webových stránkách ČŠI.
Inspekční činnost ČŠI dne 11. 4. 2017, zaměřená na průběh a legislativu zápisu – přijímání žáků
k povinné školní docházce – bez zápisu.

9. Základní údaje o hospodaření školy
Název ukazatele
Provozní příspěvek od KÚKK (MŠMT),ESF
Příspěvky na dojíždějící žáky -obce
Provozní příspěvek od zřizovatele
Zřizovatel – odpisy + účelová dotace

FP

ÚPRAVA FP Skutečnost k 31. 12. 2016

16 500 000,00 -496 140,00

16 003 860,00

517 500,00

0,00

517 500,00

2 737 500,00

-34 000,00

2 703 500,00

640 000,00

99 173,00

739 173,00
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Účtová třída 6 celkem

22 131 573,04

Hospodářský výsledek dle skutečnosti

196 017,14

HV - provoz

14 677,05

HV - KÚ

0,00

HV - VHČ

181 340,09

Hospodářský výsledek po zdanění

196 017,14

10. Kontroly
Veřejnosprávní kontrola provedena na základě pověření zřizovatele dne 14. 6. 2017
V Nejdku 3. 10. 2016 – bez závad.

Mgr. Klaudie Mašterová, ředitelka školy
Mgr. Lenka Dejlová, zástupkyně ředitelky
Školská rada schválila dne 12. října 2017

Seznam příloh
1.
2.
3.
4.

Závěrečná zpráva výchovných poradkyň a metodiček primární prevence
Výčet vzdělávacích, kulturních, primárně preventivních akcí školy
Výčet sportovních akcí školy
Výčet akcí školní družiny
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Příloha č. 1
Závěrečná zpráva výchovných poradkyň a metodiček primární prevence
V prvním čtvrtletí proběhla kontrola dokumentace žáků se SVP a žáků speciálních tříd. Rodičům byly
předány žádosti o vypracování IVP na nový školní rok. V některých třídách došlo k personálním
změnám, noví pedagogové a AP byli seznámeni s prací, nutnou legislativou a byly jim předány
podrobné informace, odborná literatura a další materiály související s prací TU a AP (zejména žáků se
SVP).
Byly zavedeny pravidelné třídnické hodny i na I. stupni. TU nejčastěji řešili vztahové problémy, školní
docházku, absenci žáků v některých předmětech a ochranu školního majetku.
Pravidelná kontrola docházky ukázala snížení počtu neomluvených hodin, zlepšila se spolupráce se
ZZ. Většinu kázeňských prohřešků jsme vyřešily, popř. po domluvě se ZZ upravily přístup a práci
(zejména AP). Pouze ve třídě IV. B byla objednána intervence Mgr. M. Fialové z PPP Karlovy Vary.
Vyučující zajistili vizuální oporu a pomůcky žákům se SVP, zejména vyučujícím II. stupně bylo
doporučeno mít vlastní zásobník podpůrného materiálu. Mgr. I. Tormová z PPP KV doporučila
odborné a metodické vzdělávání TU a AP ve třídě V. C.
Ve třídách, kde se vzdělávají žáci se sluchovým postižením (klienti SPC Plzeň) byla přijata opatření ke
zkvalitnění vzdělávání.
Z průběžné hospitační činnosti vyplynulo, že je nutné důsledně dbát na dodržování pravidel ve třídě
IV. B, vyučující II. stupně zkvalitní spolupráci s AP a se žáky se SVP. AP nechají více prostoru pro
samostatnou práci žáků. Někteří žáci II. stupně se nevhodně chovají k vyučujícím.
Žáci měli možnost využít pomoci k přípravě a přijímací řízení.
Ve třídě IV. B proběhly rozhovory s pracovnicemi PPKP Karlovy Vary. Tři lednová dopoledne byla
věnována rozboru situace ve třídě, nastavení pravidel chování a změně třídního klimatu.
AP nechávali žáky se SVP pracovat samostatněji a vedli je k zodpovědnosti za svoji práci.
Ve třetím čtvrtletí došlo v důsledku zvýšené kontroly TU a ve spolupráci s OSV v Nejdku ke snížení
počtu neomluvených hodin. Zákonným zástupcům žáků se SVP bylo vysvětleno, že účast na PSPP a PI
je povinná. U některých žáků bylo posunuto hodnocení za třetí čtvrtletí vzhledem k vysoké absenci,
zároveň byli upozorněni ZZ na potřebu úzké spolupráce s TU.
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Někteří žáci si zkusili přijímací testy nanečisto, ZZ vycházejících žáků byli upozorněni na změnu
termínu odevzdání přihlášky ke studiu.
Proběhlo zařazení žáků s OMJ a žáků vzdělávaných ve Velké Británii do vzdělávání.
U žáků byla zjištěna úroveň znalostí českého jazyka a matematiky, byl vypracován PLPP a následně
někteří vyšetřeni v PPP KV.
Proběhla schůzka se speciálními pedagogy a učiteli PI týkající se využívání kompenzačních pomůcek,
spolupráce s TU a ZZ.
Opět jsme řešily vztahové problémy a agresivní chování žáků. Po konzultaci s pracovnicí MM KV byla
nastavena pravidla mezi školou a zákonnými zástupci.
Ve čtvrtém čtvrtletí jsme vyhodnotily úspěšnost výsledků přijímacího řízení na SŠ, SOŠ, SOU a víceletá
gymnázia. Žákům, kteří nebyli v prvním kole úspěšní byla nabídnuta pomoc při výběru jiných
možností studia. Sledovaly jsme odevzdání zápisových lístků ve stanoveném termínu.
V rámci tematického okruhu Člověk a svět práce navštívili žáci osmých ročníků některé firmy našeho
regionu - Witte, Metalis, Vlnap, NČV.
Pro bezproblémové zapojení žáků s OMJ jsme navázaly spolupráci s překladatelkou do vietnamského
a bulharského jazyka.
Na provozních poradách byla stanovena kritéria školních výletů (vhodnost, náročnost, účast ZZ,
finance).
V rámci třídnických hodin proběhla autoevaluace žáků školy, pedagogičtí pracovníci hodnotili
pracovní prostředí a vztahy v dotazníku Klima na pracovišti.
Všichni žáci měli možnost se prezentovat na závěrečné školní akademii.
Průběžně byly objednávány doporučené kompenzační pomůcky pro žáky se SVP.
Dále jsme se zúčastnily seminářů v rámci DVPP, schůzek s pracovnicemi PPP Karlovy Vary a SPC
Karlovy Vary, SPC Plzeň, SVP Karlovy Vary, SPOD Karlovy Vary, pracovnicemi OSV Nejdek, PČR
v Nejdku, dále s VP některých základních škol. Konzultovaly jsme složitější případy s MUDr. Bartkovou
J. a dětskými lékařkami.
V rámci zlepšení péče o naše žáky jsme problémy osobně konzultovaly a domluvily konkrétní postupy
a kroky individuálně pro každého klienta. Pracovníci odborných pracovišť sledovali chování i práci
svých klientů přímo ve škole, jednali se zákonnými zástupci a poskytovali jim odborné rady.
S vedením školy jsme společně řešily složitou rodinnou situaci v některých rodinách.
Další dvě třídy navázaly na projekt Kreativní partnerství pro rovné příležitosti projektem Kreativní
partnerství pro inkluzivní školu.
V průběhu celého školního roku probíhala nová vyšetření žáků z podnětu TU a rodičů, kontrolní
vyšetření žáků integrovaných i žáků s výukovými obtížemi. Většina vyšetření probíhala na
detašovaném pracovišti PPP Karlovy Vary na naší škole, některá se uskutečnila přímo v budově PPP
v Karlových Varech.
Při zápisu do 1. ročníku ZŠ jsme se ZZ konzultovaly školní zralost, možnost odkladu školní docházky,
popř. zařazení do přípravné třídy, která však nebyla pro malý počet dětí zřízena.
Na konci školního roku výchovné poradkyně ve spolupráci s TU, ostatními vyučujícími a zákonnými
zástupci zhodnotily plnění IVP a práci s jednotlivými žáky.
Při vzdělávání žáků se SVP jsme vycházely z doporučení příslušného ŠPZ. Úprava učiva, metod a
forem práce a způsoby hodnocení byly stanoveny stupněm PO. Podpora žáků probíhala v rámci PI a
PSPP. Při práci byly využívány speciální učebnice, pracovní listy a pomůcky dle doporučení
poradenského zařízení. Kromě těchto žáků škola eviduje další žáky s méně závažnými výukovými a
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výchovnými problémy. I k nim se přistupovalo individuálně podle závěrů poskytnutých PPP, SPC a
ostatních odborných pracovišť a měli možnost využívat reedukace ve škole.
V letošním školním roce na naší škole pracovaly kromě asistentky pro sociálně znevýhodněné žáky i 4
AP.
Ve školním roce 2016/ 2017 vycházeli z osmých tříd 2 žáci, z devátých 37 žáků, z toho ze speciální
třídy 4 žáci. Z pátého ročníku byl přijat jeden žák na Gymnázium v Ostrově. Na SŠ ukončené maturitní
zkouškou se hlásilo 27 žáků a na SOU ukončená výučním listem 13 žáků. Jeden žák se SVP byl přijat na
ZŠ A SŠ Karlovy Vary, Vančurova. Zákonní zástupci, vycházející žáci i žáci pátého ročníku, kteří měli
zájem o studium na víceletých gymnáziích, byli včas a dostatečně informováni o možnostech přijetí
na střední školy a odborná učiliště a o změnách pro letošní školní rok. Kromě toho poskytovaly VP a
TU individuální konzultace těm rodičům, kteří o to požádali. Obdrželi informační brožuru z ÚP
Karlovy Vary, informační letáky poskytované jednotlivými školami a měli možnost se zúčastnit
prezentace středních škol v Ostrově a v Thermalu v Karlových Varech, dále schůzky s přizvanými
zástupci SŠ a SOU v budově naší školy.
I v tomto školním roce byli žáci 8. ročníků během celého školního roku seznamováni s možnostmi
dalšího studia, významem správné volby povolání, s požadavky na jednotlivá povolání, příležitostmi
na trhu práce atd. Měli možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky „ nanečisto“ ve vzdělávacím oboru
Člověk a svět práce. Pod vedením vyučující zjišťovali podmínky pro přijetí na SŠ a, SOŠ a SOU,
seznámili se s různými typy životopisu, zkoušeli založit fiktivní firmu, zabývali se právy a povinnostmi
zaměstnanců a zaměstnavatelů. Z přednášky na ÚP Karlovy Vary si kromě důležitých informací
odnášeli žáci i testy profesní orientace. Žáci měli možnost v průběhu celého školního roku
navštěvovat místní průmyslové závody (viz výše) a fyzicky být přítomni v jednotlivých výrobních
procesech.
Rovněž žáci pátých ročníků se připravovali na přijímací zkoušky, vyzkoušeli si také přijímací zkoušky „
nanečisto“. Rodiče všech vycházejících žáků byli o všech změnách týkajících se přijímacího řízení,
uplatnění zápisového lístku a odvolacího řízení informováni VP, TU a na stránkách školy.

Primární prevence
Hlavním programem primární prevence v letošním školním roce byla práce s třídními kolektivy.
Tematicky byl celý školní rok věnován managementu školní třídy a problematice šikany. Dodržování
hygienických pravidel a chování žáků o přestávkách (sportovní a společenské aktivity) a ochrana
školního majetku byla samozřejmostí. Úspěšně probíhaly třídnické hodiny, nastavení pravidel
používání mobilních telefonů ve škole (viz školní řád) se též osvědčilo. Zvýšená bezpečnost a zdraví
žáků zejména prvního stupně byla zajištěna zesíleným dohledem o přestávkách.
V rámci primární prevence jsme pokračovaly v činnostech vyplývajících z předchozího programu. Ke
zvýšení odolnosti proti sociálně patologickým jevům, k práci s třídními kolektivy a snižování omluvené
a zejména neomluvené absence jsme se více zaměřily na kybešikanu, aktuálně jsme reagovali na
varovné signály. Stále jsme pokračovali v informování žáků o využívání fb a vedli je ke kritickému
myšlení.
Do školní knihovny jsme obdrželi publikaci Bezpečnost v online prostředí, do které měli žáci možnost
nahlédnout.
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K intervenci u složitějších případů (ZZ nezvládali výchovu) jsme využily zkušeností příslušníků PČR,
OSV a kurátorky pro mládež.
V průběhu školního roku jsme bezprostředně reagovali na nové podněty a nápady. Třídnické hodiny
byly vnímány žáky i učitelkami pozitivně. Snížil se počet konfliktních situací mezi žáky, zlepšily se
vztahové problémy ve třídách. Netradiční způsoby výuky, individuální přístup k žákům a kooperace
mezi třídními kolektivy zlepšily vztah žáků ke škole. Pozitivní přístup potvrdil i autoevaluační dotazník
na konci školního rou.
Někteří žáci naší školy využívali pomoci Mgr. R. Jirušová, klub Remix, kteří dětem pomáhali s domácí
přípravou a připravovali pro ně zajímavé volnočasové aktivity.
Na druhém stupni jsme se tradičně zaměřily na aklimatizaci žáků 6. tříd. Tentokrát se jednalo o třídu
početnou a dynamickou. V pololetí došlo ke změně třídní učitelky a přenastavení pravidel. S domácí
přípravou některých žáků této třídy pomáhá organizace Člověk v tísni.
Třídní učitelé v jednotlivých hodinách variovali náplň třídnických hodin, snažili se žáky co nejvíce
zapojit do diskuse a motivovat.
Při působení na žáky v oblasti primární prevenci využívali vyučující různé metody a formy práce besedy, přednášky, výukové programy na PC, obrazové materiály a další.
Účastí v různých soutěžích, zejména sportovních, do kterých byli zapojeni i problémoví žáci, byli
vedeni k odpovědnosti za své chování a pozitivně motivováni.
Sportovní den byl letos velmi úspěšný. Do pestré nabídky netradičních sportovních disciplín se
tentokrát zapojili i „nesportovci“. Všichni byli oceněni, odměněni a nadšeni.
Z autoevaluačního dotazníku vyplynulo, že i žáci druhého stupně chodí do školy převážně rádi,
pravidelně se na výuku připravují a záleží jim na výsledcích.
Pohodové pracovní klima vnímali i pedagogičtí pracovníci (viz dotazník Klima na pracovišti), kterým se
pod vstřícným a kvalitním vedením pracuje velmi dobře.
Kromě naplánovaných akcí pro školní rok 2016/2017, které proběhly, pokračovala spolupráce
s Městskou policií Nejdek, ta pro žáky naší školy zajistila akci BESIP. Žáci měli možnost seznámit se s
prací záchranářů, hasičů, policistů. Napsali zkušební testy, vyzkoušeli techniku IZS. Činnost
divadelního kroužku pokračovala, ale „zkušené“ herce vystřídali nováčci převážně z prvního stupně
Čtenářskou a finanční gramotnost žáků jsme podporovali projektovou výukou a nabídkou knih ve
školních knihovnách. Celoroční práce žáků obou stupňů vyvrcholila školní akademií pro žáky i rodiče.
Přehled akcí viz Kulturní, vzdělávací, výchovné a primárně preventivní akce a soutěže ve školním roce
2016/17

V Nejdku dne 30. 8. 2017
Mgr. Irena Mihališinová, 1. stupeň
Mgr. Eva Nováková, 2. stupeň
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Příloha č. 2
Výčet kulturních, primárně preventivních a vzdělávacích akcí školy
měsíc
září

den
19.
27.
7.

říjen

13.
24.
25.
21.
22.

listopad

24.
25.
29.
5.
12.
13.

prosinec

19.
19.
19.
19.
20.
20.

akce
Film Povídání o pejskovi a kočičce s besedou v rámci
projektu mediální výchovy – nejdecká kinokavárna
Fotografování žáků – vstup do první třídy
Pohádkopísňostroj – výchovný koncert – nejdecké kino
Beatles – výchovný koncert – nejdecké kino
Veletrh středních škol – SPŠ Ostrov
Film Locika s besedou v rámci projektu mediální výchovy –
nejdecká kinokavárna
Exkurze Planetárium Karlovy Vary, Ekocentrum Ostrov
Film Děti z Bullerbynu s besedou v rámci projektu mediální
výchovy – nejdecká kinokavárna
SPŠ O Ostrov - exkurze s návštěvou laboratoří
Zahájení adventu – rozsvícení vánočního stromu před školní
budovou, zpívání koled
Asociace záchranný kruh Karlovy Vary – dopravní výchova
Zážitkové dopoledne na SOŠ v Nejdku
Mikulášská nadílka
Divadelní představení Sůl nad zlato (nejdecké kino)
Primárně preventivní beseda Závislosti (nejdecká
kinokavárna)
Vánoční knihovna
Vánoční knihovna
Exkurze Hasiči Karlovy Vary
Návštěva dětí ze sdružení Dětská radost na ZŠ Nejdek,
náměstí
Vánoční knihovna
Beseda s hajným p. Rakytou
19

zúčastnění žáci/děti
1. třídy
1. třídy
1. stupeň
2. stupeň
9. třídy
2. třídy
6. B, 7. r.
3. třídy
9. ročník
I. stupeň
4. A
I. stupeň
I. stupeň
9. ročník
4. ročník
2. ročník
1. B
5. A
3. ročník
3. A, B

21.
21.
21.
leden

únor

Filmové představení Kniha džunglí
Filmové představení Krotitelé duchů
Vánoční besídky
Film Zlatý kompas s besedou v rámci projektu mediální
výchovy – nejdecká kinokavárna
Divadlo jednoho herce: Král český a císař římský Karel IV.
Beseda v nejdecké knihovně, čtenářské dovednosti
Sociometrické šetření PPP Karlovy Vary
Exkurze Moser Karlovy Vary
Film Vlaštovky a Amazonky s besedou v rámci projektu
mediální výchovy – nejdecká kinokavárna
Návštěva knihovny, beseda

I. stupeň
II. stupeň
všichni

4. B
1. stupeň
2. stupeň
4. a 5. ročník

23.
1.
2.
2.
12.

Dopravní hřiště Karlovy Vary (teorie, testy)
Rocková krabička – výchovný koncert
Vývoj českého rocku ve XX. století – výchovný koncert
Eva Hrušková a Jan Přeučil hrají pro děti – Pražské
pověsti
Film Volání divočiny s besedou v rámci projektu mediální
výchovy – nejdecká kinokavárna
Beseda v rámci primární prevence: Úcta, respekt,
sebevědomí
Exkurze v dekoratérně porcelánu, Nejdek
Exkurze v rámci HV do nahrávacího studia, Karlovy Vary
Velikonoční knihovna, beseda s vyráběním dekorace
Koncert jazzové a populární hudby ZUŠ Nejdek
Velikonoční knihovna, beseda s vyráběním dekorace
Exkurze Vlnap
Školní kolo recitační soutěže
Film Oliver Twist s besedou v rámci projektu mediální
výchovy – nejdecká kinokavárna
Stavba ohniště na školní zahradě, opékání buřtů
Nicholas Winton – Síla lidskosti, film s besedou, Kino
Nejdek
Dopravní hřiště Karlovy Vary, průkaz cyklisty, jízda
Film Ostře sledované vlaky s besedou v rámci projektu
mediální výchovy – nejdecká kinokavárna
Dopravní hřiště Karlovy Vary, průkaz cyklisty, jízda
Školní výlet – hrad Loket
Dětský den s dopravní výchovou
Školní výlet - Praha
Školní výlet – Plzeň Techmania

14.
15.
16.

Školní výlet - Praha
Školní výlet – Plzeň, hrad Radyně
Školní výlet – Karlovy Vary

23.
24.
1.
2.
17.
20.
24.

4.
6.
6.
15.
březen

20.
27.

duben

28.
5.
6.
7.
19.
21.
24.
28.
10.

květen

červen

19.
22.

20

5. ročník
5. až 9. ročník
2. ročník
4. B
3. A, 5. A
6. ročník
3. ročník

7. ročník
2. stupeň
3. B
9. ročník
5. A
2. stupeň
4. A, 4. B
8. C
1. stupeň
7. A, 7. B
5. A
5. – 9. ročník
4. A
9. ročník
4. B
8. C
1. stupeň
8. A, 9. A
3. A, B, 4. A.
5. A
7. B
6. B, 7. A
1. A

19.
21.
22

Školní výlet – Svatošské skály
Školní akademie
Školní akademie

1. B
2. stupeň
1. stupeň

Příloha č. 3
Výčet sportovních akcí školy
měsíc

den
4.

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

4.
4.
11.
11.
18.
25.
1.
8.
15.
22.
23.
24.
2.
13.
14.
20.
10.
17.
24.
31.
14.
21.
28.

akce
Schodoběh Karlovy Vary – běžecké závody
speciálních tříd
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
přespolní běh, Karlovy Vary, ZŠ Krušnohorská
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Krajské kolo v přespolním běhu, Aš
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Halový fotbal ZŠ Nejdek, nám.
Florbal hoši i dívky
Halový fotbal, okr. kolo
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Florbal – okresní kolo, hoši i dívky
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
21

zúčastnění žáci/děti
vybraní žáci 8. C
1. + 6. r.
vybraní žáci 2. stupně
2. + 7. r.
vybrané dívky 8. + 9. r.
3. + 8. r.
4. + 9. r.
5. + 6. r.
1. + 7. r.
2. + 8. r.
3. + 9. r.
kat. III. + IV.
kat. III. + IV.
vybraní hoši 2. st.
1. + 8. r.
vybraní žáci 2. stupně
2. + 9. r.
3. + 6. r.
4. + 7. r.
5. + 8. r.
1. + 9. r.
2. + 6. r.
3. + 7. r.
4. + 8. r.

březen

duben

květen

7.
14.
21.
28.
4.
6.
20.
25.
3.
17.
18.
24.
25.

Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Nominace na MČR házená
Plavecký kurz
Vybíjená Karlovy Vary
Fotbal, Ostrov
Minikopaná, Nejdek, Karlovarská
Pohár rozhlasu, Karlovy Vary, Krušnohorská
Pohár rozhlasu, Karlovy Vary, Krušnohorská
Křížem krážem Křižákem
Křížem krážem Křižákem

5. + 9. r.
1. + 6. r.
2. + 7. r.
3. + 8. r.
výběr 2. st.
3., 4. ročník
výběr 1. stupeň
výběr 2. stupně
výběr 1. stupeň
výběr 8., 9. r.
výběr 6., 7. r
1. stupeň
2. stupeň

Příloha č. 4
Výčet akcí školní družiny
září

4.

23.
říjen

Zahájení školního roku, zápis dětí do ŠD. Seznámení s bezpečností, řádem,
režimem a provozem ŠD.
Kamarádi - seznamování a poznávání
- okolí školy
Kino - „Řachanda“
Projekt „Podzimníčci“

14.

„Dračí odpoledne“ - soutěže v tělocvičně

21.

Kino - „Kung Fu Panda 3“

listopad

Dokončení projektu „Podzimníčci“
11.

Divadlo z bedny: „Kocour v botách“
Zahájení adventu, projekt „Těšíme se na Ježíška“.

25.
prosinec

Kino - „Zootropolis: město zvířat“

1.

Zahájení adventních kalendářů

2.

„Čertovské odpoledne“ - soutěže v tělocvičně

10.
16.

Vánoční jarmark města (pomoc),
účast v soutěži knihovny „Ozdobený stromeček“
Kino - „Angy Birds“

22

21.
leden

Vánoční besídka (1.a3.odd.)
Vánoční hraní (2. odd.)
Sněhulákoviny - hry na sněhu a „sněhové hoře“, vyrábění
Projekt: „Buřtíček a Zdravíček“

únor

28.

„Družinové vysvědčení“- 1. pololetí

17.

„Královské odpoledne“ - taneční soutěže
Valentýnské vyrábění

24.

Kino - „Doba ledová -Mamutí drcnutí“

28.

Beseda s policií ČR (2. oddělení)

březen

Výrobky k MDŽ
„Přichází jaro“ - projekt
10.

Beseda s policií ČR (1. a 2. ročník)

24.

„Maškarní karneval“

31.

Kino - „Tajný život mazlíčků“

duben

Velikonoční vyrábění
7.

„Zajíčkův poklad“- soutěž družstev

11.

Dopravní výchova s človíčkem – Den s Besipem

21.

Kino - „Alenka v říši divů, za zrcadlem“

28.

„Čarodějnické odpoledne (soutěže v tělocvičně)

květen

Vyrábění ke Dni matek
Pexesový turnaj - (1.a3.odd.)
„ Z pohádky do pohádky“ (2. oddělení)
26.

Kino - „Trollové“
„ Lehkoatletický trojboj“ (školní hřiště)

29.
červen

9.

Divadlo z bedny: pohádka „ O veliké řepě“ a soutěže k MDD
Slavnostní vyhlášení výsledků trojboje
Letní hrátky na dětském hřišti u školy

23.

Družinová pouť (rozloučení se školním rokem)

29.

Družinové vysvědčení za 2. pololetí

30.

Ukončení činnosti, rozloučení a poučení o bezpečnosti před prázdninami

23

24

