Výroční zpráva

Základní školy Nejdek, náměstí Karla IV. , příspěvková organizace
Školní rok 2015/2016
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
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna ZŠ

Kapacita
420 žáků
100 žáků
600 strávníků

1.4 Základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Stav k 31. 3 2016
1. stupeň ZŠ
8
179
2. stupeň ZŠ
7
133
Speciální třída 2
15
ZŠ
Celkem
17
353
Stav k 30. 9. 2015
Přípravná třída 1
11
Škol. družina
3
87

1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny
Odborné pracovny, knihovna, multimediální
učebna
Hřiště
Dětské hřiště
Sportovní zařízení
Dílny
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

Investiční rozvoj

27
13
150 m ovál, umělý povrch
herní prvky
3 tělocvičny
2
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
Výmalba a obložení velké tělocvičny, rekonstrukce
šatních prostor na 2. stupni, modernizace vstupního
vestibulu, modernizace zařízení školní jídelny,
výměna podlahových krytin, výmalba školních
prostor, nákup školního nábytku, pořízení
interaktivní tabule SMART.

Komentář: V letošním škol. roce jsme vybavili další třídy novým žákovským nábytkem. Školní
jídelnu jsme vybavili novým kuchyňským robotem. Byla provedena úplná rekonstrukce školní
cvičné kuchyně. Byla dokončena výmalba šatních prostor na 1. stupni a dovybavení šatními
skříňkami. Některé třídy byly nově vymalovány. Byla provedena oprava střechy na 2. stupni,
zateplení a výměna oken u velké tělocvičny a školní jídelny.
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 program
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
Učitel + vychovatel ŠD
Asistent pedagoga
Počet vychovatelů ŠD + asistent
pedagoga
Počet vychovatelů ŠD
Počet správních zaměstnanců ZŠ
Počet správních zaměstnanců ŠJ

46
24
1
1
3
1
1
10
5

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí
pracovníci
1
1
2
9

Funkce

Kvalif.

Nekvalif

1
1
2
5

0
0
0
4

10

4

3
3
1

0
2
0

ředitel
zást.řed.
vých.poradce
učitelé 1.st.,včetně vých.
poradkyně
učitelé 2.st.,včetně
vých.poradkyně
škol.družina
asistent ped.
učitel přípravné třídy

14
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

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

%
55
71
100
60
100

%
45
29
0
40
0

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby
Do 35 let

35 – 44 let

45 – 55 let

nad 55 let
do důch. věku

v důchod.
věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži ženy

1

4

0

8

1

10

0

6

1

1

3

29

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Funkce
kuchařka
kuchařka
vedoucí školní jídelny ZŠ
samostatná administ. prac.
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
SŠ
SOU
SŠ

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce (k 28. 2. 2016)
počet prvních
tříd

počet dětí
zapisovaných

počet dětí přijatých
do prvních tříd

2

54

44

z toho počet dětí
starších 6ti let (nástup
po odkladu)
9

počet odkladů
pro školní rok
2016/17
9

4.2 Výsledky přijímacího řízení
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
gymnázia zřiz. krajem

ze sedmého
ročníku
0

1

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků
přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní průmyslové ostatní střední střední
celkem
akademie
školy
školy
školy
odb.učiliště
1

0

2

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní
akademie
školy
0
0
0

5

12

10

průmyslové ostatní střední střední
školy
školy
odb.učiliště
0
0
0

30

celkem

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

0

z devátých ročníků

z nižších ročníků
3

10

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
Celkem: 31

4

Komentář : Počet neumístěných žáků : 2

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

Počet žáků

Prospělo Prospělo
Neprospělo
(včetně
s vyzn.
vyznam.)
I.A
19
19
17
0
I.B
17
17
17
0
II. A
20
20
17
0
II.B
16
16
11
0
III.A*
25(+1*)
25
25
0
III.B
21
21
16
0
IV.A*
25 (+1*)
25
19
0
V.B
31
31
23
0
V. C
6
5
4
1
Celkem
180(+2*)
179
149
1
%-výpoč.
100
99
83
0,5
* žáci v uvedených třídách plní PŠD podle §38 školského zákona
2.stupeň
Třída

Počet žáků

Prospělo k 30.6.včetně
vyznamenání

Prospělo s
vyznam.

Neprospělo
k 30.6.

Neprospělo po
opr. zk.

Prospělo
k 30.8./včetně vyznam./

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

17
19
29
17
20
15
16
9
142
100

15
19
28
16
18
15
16
9
136
96

1
6
10
7
1
0
5
1
31
22

2
0
1
1
4
1
0
0
9
6

0
0
0
1
2
1
0
0
4
3

17
19
29
16
18
14
16
9
138
97

Celkový přehled

Počet
žáků
1. stupeň 182
2. stupeň 142
Celkem 324

Prospělo s
vyznamenáním
149
31
180

Neprospělo

Prospělo k 30.8.
(Včetně vyznam.)
179
138
317

1
4
5

5. 2. Přehled o chování
1. stupeň
Třída

Počet
NTU
Důtky TU Důtky ŘŠ 2.stup. 3.stup.
žáků
I.A
19
1
0
0
0
0
I.B
17
0
0
0
0
0
II.A
20
1
1
0
0
0
II.B
16
0
0
0
0
0
III.A
25(+1*)
4
0
0
0
0
III. B
21
2
0
0
0
0
IV.A
25(+1*)
2
1
0
0
0
V.B
31
2
4
0
0
0
V.C
6
2
0
1
0
0
Celkem:
180(+2*)
14
6
1
0
0
* žáci v uvedených třídách plní PŠD podle §38 školského zákona 2. stupeň
Třída

Počet
žáků
VI.A
17
VI. B
19
VII.A
29
VII. C
9
VIII.A
17
VIII.B
20
IX.A
15
IX.B
16
Celkem: 142

NTU
0
2
0
0
0
0
0
0
2

Důtka
TU
1
0
3
1
0
2
0
1
8

Důtka
ŘŠ
0
0
0
0
2
0
0
0
2

2.
stupeň
1
0
0
1
0
2
1
0
5

3. stupeň
0
0
0
1
0
0
0
0
1

Celkový přehled
Počet žáků
1. stupeň 182
2. stupeň 142
Celkem 324

NTU
14
2
16

Důtka
TU
6
8
14

Důtka
ŘŠ
1
2
3

2. stupeň 3. stupeň
0
5
5

0
1
1

5.3. Údaje o zameškaných hodinách(za celý školní rok)
Počet omluvených
hodin
1. stupeň

14532

Počet
omluvených
hodin na žáka
80,73

Počet
neomluvených
hodin
288

Počet neomluvených
hodin na žáka
1,6

2. stupeň

18134

127,7

297

2,09

Celkem

33666

104,21

292,5

1,85

Komentář. Velký počet neomluvených hodin způsobilo pouze několik žáků, případy byly řešeny ve
spolupráci s MM Karlovy Vary. Do průměrného počtu zameškaných hodin nebyli započítáni žáci
plnící PŠD podle § 38 školského zákona.

5.4. Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
S vývojovými poruchami chování
Lehké mozkové postižení

Počet žáků
2
0
0
0
4
18
3
2

Komentář: počet bez žáků speciálních tříd
Speciální třídy
Druh postižení :
Mentální postižení ( lehké, střední)
Kombinované

Počet žáků
15
7

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy
Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:
DATUM ÚČASTNÍK
srpen
září

listopad

prosinec

učitelé 1. st. +
učitelé ČJ 2. st.
K. Mašterová
L. Dejlová

K. Mašterová
L. Dejlová
K. Mašterová

NÁZEV AKCE

MÍSTO ORGANIZÁTOR

Čtenářské dílny

Nejdek

ITveskole

Hospitační činnost ve škole

K. Vary

OS ČČK

Informační seminář MŠMT k novele
školského zákona, § 16

K. Vary

NIDV

Mentoring pro učitele

Praha

SbS

únor

Komunikační aktivity v angličtině prakticky a
živě

K. Vary

NIDV

Mentoring pro učitele

Praha

SbS

Didaktické hry v zájmovém vzdělávání a
školní družině

K. Vary

NIDV

Motivace nemotivovaných

K. Vary

Bludiště

E. Nováková

Žák s potřebou podpůrných opatření

K. Vary

NIDV

K. Mašterová

Informační seminář MŠMT k novele
školského zákona, § 16

K. Vary

NIDV

Jak na prvopočáteční čtení, psaní a počítání

K. Vary

OS ČČK

Problémová třída

K. Vary

Bludiště

Mentoring pro učitele

Praha

SbS

INSPIS ŠVP

K. Vary

ČŠI

B. Částková

Čtenářské dílny

K. Vary

Bludiště

I. Mihališinová

Hodnocení žáků s SPU, SPCh

K. Vary

NIDV

K. Mašterová

EDU konference - šablony

K. Vary

KÚKK

K. Mašterová

Společné vzdělávání a OP VVV

K. Vary

NIDV

K. Mašterová

Dokumentace školy a legislativa

K. Vary

Bludiště

sborovna

Plán pedagogické podpory

Nejdek

NIDV

B. Částková

Letní škola – činnostní učení v M v 1. a 2. r.

D. Bartošáková

Letní škola – činnostní učení v ČJ v 2. a 3. r.

Liberec

NŠ Brno

D. Bartošáková
L. Dejlová
K. Mašterová
V. Valachová

březen

L. Korbelová
D. Bartošáková

I. Babková
D. Vlnatá
duben

J. Kuneš
L. Dejlová
K. Mašterová
L. Dejlová
K. Mašterová

květen

červen
červenec

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
 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
Výsledky Sportovní olympiády za školní rok 2015 - 2016 v rámci AŠSK.
V tomto školním roce se II. stupeň ZŠ Nejdek náměstí Karla IV. umístil na 6. místě v okrese Karlovy
Vary a 10. místo v Karlovarském kraji, přestože se nehlásíme do všech sportovních soutěží.
Největšího úspěchu dosáhli starší hoši i dívky v házené, 1. místo v Karlovarském kraji a 2. místo v
Lovosicích na nominaci Mistrovství ČR, volejbal - 2. místo v Karlovarském kraji, basketbal - 3.
místo v Karlovarském kraji, minifotbal - 4. místo v okrese Karlovy Vary, halový fotbal - 3. místo v
Karlovarském kraji a atletika - Pohár rozhlasu - 3. místo v Karlovarském kraji.
Absolvovali jsme tyto soutěže: atletický čtyřboj, minifotbal, přespolní běh, florbal, halový fotbal,
basketbal, volejbal, házená a atletika - Pohár rozhlasu.
Dále jsme se zúčastnili soutěží, které nespadají do Sportovní olympiády AŠSK, a to: fotbalový turnaj
Horní vs. Dolní škola a přespolního běhu Křížem krážem Křižákem.
Také žáci ze speciálních tříd se zúčastňovali některých sportovních soutěží: přespolní běh, atletické
závody, schodoběh, fotbal a vybíjená.
Žáci 7. ročníku absolvovali lyžařský kurz v Nových Hamrech. Všichni žáci naší školy měli možnost
se zúčastnit v zimním období bruslařského výcviku na Nejdeckém zimním stadionu. (Konkrétněji
příloha č. 3 )
V tomto školním roce proběhlo také několik vědomostních a dovednostních soutěží, např. čtenářská
(pod patronací městské knihovny), výtvarná s výstavou v muzeu (pro sdružení Dětská radost), Jak
vidím Asii ve spolupráci s městskou knihovnou, zapojili jsme se i do předmětových soutěží a
olympiád.
Žáci a učitelé také velmi úspěšně prezentovali školu divadelními představeními pro veřejnost
(Krušnohorský jarmark, Nejdecká pouť, představení pro důchodce, v LDN,…)
V rámci primární prevence jsme absolvovali množství besed, akcí a programů zaměřených na tuto
problematiku. Více v příloze kulturních, vzdělávacích a primárně preventivních akcí.
Třetím rokem soutěžíme ve sběru druhotných surovin pořádané firmou AVE.
Školní rok jsme slavnostně zhodnotili, zakončili a s našimi deváťáky v pořadí čtvrtou výroční
akademií. (Konkrétněji příloha č. 2)
7. 3. Kroužky při SRPDŠ
Herně atletický
Divadelní
Pusinkohraní
Dílničky
Košíková
Sborový zpěv

Míčové hry
Paličkování

7. 4. Školní družina
Viz přílohy č. 4 a 5 Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny a Akce školní družiny
7. 5. Projekty
Zúčastnili jsme se projektu MŠMT, výzva č. 56 – šablona č. 1 Čtenářské dílny jako
prostředek ke zkvalitnění čtenářství. Z projektu jsme zakoupili více než 800 knižních titulů, s těmi
jsme pak pracovali v hodinách literární výchovy formou čtenářských dílen. Využitím šablony č. 4
Zahraniční jazykově – vzdělávací pobyt pro žáky jsme umožnili 3 skupinám žáků (60 žákům)
vycestovat na týden do velké Británie. Žáci byli ubytováni v rodinách, absolvovali jazykový kurz
v akreditované jazykové škole a navštívili množství historických a kulturních památek.
Zapojili jsme se do projektu Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání Kreativní partnerství
(Creative Partnerships). 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. V naší škole se aktivity tohoto programu
prováděly při výuce prvouky ve 3. A pod motivačním názvem Království dědy Mecháčka a využito
bylo umění výtvarné a filmové. Chemické hrátky byl motivační název pro výuku chemie v 8. B a
hlavní roli zde sehrálo taneční umění. Projekt jsme ukončili v lednu 2016, poté jsme jeho výsledky
prezentovali veřejnosti.
Pro potřebné děti jsme zajistili obědy z projektu Obědy pro děti.
Během školního roku jsme realizovali tradiční školní projekty: Dětský den s dopravní
výchovou, Mediální výchova, přespolní běh Křížem krážem Křižákem, s partnerskou školou Karlovy
Vary, Truhlářská jsme projektem oslavili 700. let narození Karla IV.
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. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí


V monitorovaném období neproběhla inspekční činnost.

9. Základní údaje o hospodaření školy
Název ukazatele
Provozní příspěvek od KÚKK (MŠMT),ESF
Příspěvky na dojíždějící žáky -obce

FP

ÚPRAVA FP

Skutečnost k 31.12.2015

15,804.000,00

553.332,00

16,357.322,00

285.792,00

0

285.792,00

Provozní příspěvek od zřizovatele

2,969.208,00

0

2,969.208,--

639.752,00

3.500,00

643.252,00

22,237.447,25

0

22,237.447,25

Hospod. výsledek dle skutečnosti

0

0

111.764,09

HV - provoz

0

0

-46.548,81

HV - KÚ

0

0

0

HV - VHČ

0

0

158.312,90

Hospod. výsledek po zdanění

0

0

111.004,09

Zřizovatel – odpisy + účelová dotace
Účtová třída 6 celkem

10. Kontroly




Veřejnosprávní kontrola provedena na základě pověření zřizovatele dne 12.10.2015 – bez závad
Veřejnosprávní kontrola provedena na základě pověření zřizovatele dne 1.6.2016 – připomínka
k darovacím smlouvám (předáno zřizovateli)
KHS Karlovy Vary – kontrola plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví v platném znění; místo kontroly ZŠ a ŠJ. zjištěné nedostatky jsou postupně
odstraňovány a kroky konzultovány se zřizovatelem

Seznam příloh:
1.
2.
3.
4.
5.

Závěrečná zpráva výchovných poradkyň a metodiček primární prevence
Výčet vzdělávacích, kulturních, primárně preventivních akcí školy
Výčet sportovních akcí školy
Závěrečná zpráva školní družiny
Výčet akcí školní družiny

V Nejdku 3. 10. 2016
Mgr. Klaudie Mašterová, ředitelka školy
Mgr. Lenka Dejlová, zástupkyně ředitelky
Školská rada schválila dne 13. 10. 2016

Příloha č. 1

Závěrečná zpráva výchovného poradce a metodika primární prevence
školní rok 2015/2016
V září proběhla kontrola dokumentace žáků se SVP a žáků speciálních tříd. Rodičům byly
předány žádosti o vypracování IVP na nový školní rok. Do druhého ročníku nastoupila nová
vyučující Bc. Daniela Bartošáková, která neměla s prací na I.st. žádné zkušenosti, a do prvního
ročníku přestoupila z II. stupně Mgr. Magdalena Nutilová. Obě byly seznámeny s problematikou
výuky, materiály a byla navázána spolupráce s uvádějící učitelkou. Postupně jim byly předány
informace o žácích se SVP, o vedení dokumentace a tvorbě IVP. Ve třídě II.B nastoupila nová AP
Marie Valachová. I jí byly předány podrobné informace, odborná literatura a další materiály
související s asistencí u žáka se SVP se vážnými poruchami chování. Práce ve třídě byla po celý
školní rok velmi náročná. Soustavným vykřikováním, provokováním a ubližováním spolužákům
narušoval výuku i vztahy mezi žáky. V průběhu školního roku mu bylo na základě poradenského
doporučení zredukováno učivo a upravena školní docházka. Klima ve třídě se zlepšilo též po
přeřazení dalšího žáka s problematickým chováním do paralelní třídy. Nižší počet žáků a eliminace
nevhodného chování vedlo k uklidnění situace ve třídě. Paní učitelka práci zvládla velmi dobře,
spolupracovala a získávala potřebné informace k výuce. Problémy s chlapcem i přes usilovnou práci
TU a AP přetrvávaly. Ve třídě III. A došlo také ke změně TU a AP. Nová TU J. Hamplová, DiS
spolupracovala zejména s ŘŠ, také se snažila získávat nové informace a zahájila studium na VŠ.
Veliký kus práce ve třídě odvedla AP Lucie Hudečková. Třídu navštěvuje vysoký počet žáků se SVP
a nadaná žákyně, mezi jedinci jsou velké rozdíly.
Proběhly konzultace nad tvorbou nových IVP pro žáky se SVP. Třídní učitele jsme seznámily s
organizací a vedením třídnických hodin, které letos probíhaly pravidelně každý měsíc. Nové
informace mohli získat na nástěnkách VP.
Dále proběhly schůzky s pracovnicemi PPP Karlovy Vary a SPC Karlovy Vary (PhDr. J.
Mižikarovou, Mgr. H. Nepeřenou, Mgr. J. Ščerbovou a Mgr. H. Švarcovou, Mgr. A. Linhartovou)
Pokračovaly jsme ve spolupráci se SPOD Karlovy Vary, OSV Nejdek, SVP Karlovy Vary a PČR
v Nejdku. 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.
I v tomto školním roce jsme navštěvovaly odborné semináře a školení týkající se práce VP a
MPP. Opět jsme vypracovávaly IVP pro nadanou žákyni, konzultovaly dostupné materiály a způsob
vzdělávání s PPP a vedením školy. Ve speciálních třídách jsme úzce spolupracovaly zejména s učiteli
jednotlivých tříd. Vyučující, kteří nemají zkušenost s výukou ve speciálních třídách, jsme s
problematikou seznámily a v průběhu školního roku jim pomáhaly řešit vzniklé problémy. Sledovaly
jsme též jejich práci ve vyučování.
S vedením školy jsme společně řešily složitou rodinnou situaci několika žáků I. stupně. Problémy
v rodinách se negativně odrazily na jejich chování. Agresivitu, vulgární chování jak k dětem, tak i
dospělým, ubližování atd. jsme průběžně řešily s TU, kurátorkou pro děti a mládež, ZZ, pěstouny a
odbornými lékaři.
Celý školní rok jsme sledovaly klima tříd VII. A a III. B. V obou se po roční intervenci pracovnic
PPP a pracovnice z neziskové organizace situace uklidnila, vztahy mezi žáky se se výrazně zlepšily.
Cíle obou projektů - stmelit třídní kolektivy, nastavit pravidla chování a podpora dětí ze
znevýhodněného prostředí bylo dosaženo.
V oblasti kariérového poradenství jsme se opět zúčastnily jednání se zástupci SŠ, SOŠ a SOU,
dále akcí pořádaných ÚP Karlovy Vary. Pracovnice ÚP R. Nečasová a zástupci z jednotlivých
středních škol a učilišť informovali ZZ žáků o možnostech studia, stipendií, výhodách konkrétního
studia přímo v naší škole. V rámci tematického okruhu Člověk a svět práce navštívili žáci osmých
ročníků některé firmy našeho regionu - Witte, Metalis, Vlnap, NČV.

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. Schůzka rodičů, kteří měli zájem o přípravnou třídu,
proběhla v měsíci dubnu v přípravné třídě. Rodiče tak měli možnost se seznámit s prostředím, ve
kterém budou jejich děti trávit příští školní rok. Přítomna byla i p. uč. Koubová a p. Květa Jačová.
Obě rodičům podaly bližší informace, zodpověděly jejich otázky a pomohly s vyplněním
dokumentace. Vyšetření dětí a konzultace se ZZ následně proběhlo ve škole Mgr. J. Ščerbovou.
Na konci školního roku výchovné poradkyně ve spolupráci s TU, ostatními vyučujícími a
zákonnými zástupci zhodnotily plnění IVP a práci s jednotlivými žáky.
Úprava učiva, metody práce a úlevy při hodnocení vycházely z metodických pokynů, které jsou
součástí integračního posudku z příslušného poradenského zařízení. Reedukace poruch probíhala na
obou stupních mimo vyučování dle stanoveného rozvrhu pod vedením VP. 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 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 každém pololetí proběhla kontrolní činnost pracovnic PPP. Psycholožka i spec. ped.
kontrolovaly IVP svých klientů a s VP konzultovaly výsledky vyšetření a postřehy vyučujících.
V přípravné třídě opět provedla Mgr. Jana Ščerbová (spec. ped.) kontrolní vyšetření z důvodu
sledování vývoje v jednotlivých oblastech školních dovedností. Závěry konzultovala s TU, VP i
rodiči jednotlivých dětí. Poskytla nám informace o novinkách připravovaných pro příští školní rok.
V letošním školním roce na naší škole pracovaly kromě asistentky pro sociálně znevýhodněné
žáky i 3 AP, jejichž služeb využívali žáci se zdravotním postižením např. receptivní a expresivní
porucha řeči, ADHD, LMP, SPU, PAS a různé kombinace poruch.
Ve školním roce 2015/ 2016 vycházeli z osmých tříd 4 žáci, z devátých 32 žáci a z pátého
ročníku byla přijata jedna žákyně na Gymnázium v Ostrově. V průběhu školního roku ukončily
povinnou školní docházku 2 žákyně. Z celkového počtu vycházejících žáků nebyly umístěny pouze 3
žákyně. ZZ, popř. opatrovníci neměli zájem o další vzdělávání.
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. Obdrželi informační brožuru z ÚP Karlovy Vary, informační letáky poskytované
jednotlivými školami a měli možnost se zúčastnit schůzky s přizvanými zástupci SŠ a SOU, která se
konala opět v listopadu. Pro letošní školní rok se podmínky přijímacího řízení neměnily, na všech
školách Karlovarského kraje opět proběhlo pod hlavičkou MŠMT Pilotní ověřování organizace
přijímacího řízení 2016 do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných
jednotných testů. ZZ a vycházející žáci dostali informace o podmínkách přijetí na jednotlivé typy
škol a byli upozorněni na odlišnosti a specifika. Kromě toho poskytovaly VP a TU individuální
konzultace těm rodičům, kteří o to požádali.
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… Žáci měli možnost v průběho 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 šikana.
Poté, kdy média informovala o šikaně učitelky na střední škole, proběhla mimořádná schůzka
vedení školy s pedagogickým sborem. Společně jsme zhodnotili situaci na naší škole a z informací a
následujícího dotazníku pro žáky II. st. vyplynulo, že problémy s kázní a staršími třídními kolektivy
mají jen některé p. učitelky. Ze strany vedení školy jim byla nabídnuta pomoc.
Zaměřily jsme se na chování žáků mezi sebou, ale také jsme více sledovaly chování žáků k
pedagogům i nepedagogickým pracovníkům.
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. Hned na začátku
školního roku byli žáci i ZZ upozorněni na zákaz používání mobilního telefonu ve škole. Žáci mohou
telefon používat ve výjimečných případech a s vědomím vyučujících. Díky tomu se zlepšila nejen
komunikace, ale i vztahy mezi žáky navzájem. Také jsme získaly větší přehled o používání
facebooku dětmi a měly jsme možnost zabránit případným útokům. V průběhu roku jsme
absolvovaly kurz Bezpečnost v on - line prostředí s lektorem R. Kohoutem.
K intervenci u složitějších případů (ZZ nezvládali výchovu) jsme využily zkušeností příslušníků
PČR, OSV a kurátorky pro mládež.
Prioritou prvního stupně bylo i nadále podchycení problémů u žáků ze sociálně
znevýhodněného prostředí, navození příznivého psychosociálního klimatu ve třídě, navázání a
prohloubení spolupráce s rodiči. Rozšířily jsme nabídku volnočasových aktivit, a tím jsme
zkvalitnily trávení volného času zejména u žáků z nepodnětného prostředí. Zvýšenou pozornost jsme
věnovaly třídám II. B, III. B, IV.A, V.B . V řešení problémů pomáhaly TU asistentky pedagoga a
pracovnice OSV v Nejdku. Nové vyučující nastavily nová pravidla jak pro práci ve třídě, tak pro
spolupráci se ZZ. Citlivější přístup vyučujících a jiný styl práce se výrazně odrazil na vztazích ve
třídách. Nejvýraznější změny nastaly zejména ve třídě IV. A ( Mgr. B. Částková) a II. B. (Bc. D.
Bartošáková). Nově zařazené aktivity, které TU zařadily do výuky např. miniprojekty, mimoškolní
aktivity , soutěže mezi školami, zajímavé exkurze a výlety příznivě ovlivnily třídní klima. Novinkou
pro letošní školní rok byla spolupráce se ZŠ Truhlářská - 700. výročí narození Karla IV. a zapojení
dvou tříd naší školy do projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti. V obou případech dostali
možnost vyniknout žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí i žáci se SVP.
Někteří žáci naší školy využívali pomoci Mgr. R. Jirušová a Bc. J. Trtíka z neziskové organizace
„Pro život“, kteří dětem pomáhali s domácí přípravou a připravovali pro ně zajímavé volnočasové
aktivity.
S problematikou primární prevence seznamovaly děti třídní učitelky v jednotlivých předmětech
prostřednictvím různých metod práce, účastí v soutěžích a jiných školních aktivitách, třídních
projektech, besedách atd.
Všechny vzniklé problémy jsme ve spolupráci s p. Jačovou a následně s OSV a OSPOD, popř.
s PČR včas podchytily a vyřešily.
Na druhém stupni jsme se tradičně zaměřily na aklimatizaci žáků 6. tříd. V průběhu roku jsme
odhalily projevy disociálního chování, řešily jsme ničení školního majetku a chování žáků, kteří měli
problémy se začleněním do třídního kolektivu.
Třídní učitelé v jednotlivých hodinách a zejména v hodinách třídnických informovali žáky o
škodlivosti kouření, užívání drog a dalších závislostí a nevhodných aktivitách.
Též vyučující druhého stupně využívali k primární prevenci různé metody a formy práce -besedy,
přednášky, výukové programy na PC, obrazové materiály a další.
Ve spolupráci s TU byla důsledně kontrolována docházka žáků a vysoká omluvená i neomluvená
absence řešena s OSV v Nejdku, SPOD v K. Varech, MMKV a PČR.

V rámci předcházení problémů a neúspěchů v budoucím profesním zaměření byla žákům
poskytována pomoc při volbě povolání v tematickém okruhu Člověk a svět práce, žákům
s nevyhraněným zájmem a se slabým prospěchem věnována individuální péče.
Účastí v různých soutěžích, zejména sportovních, do kterých byli zapojeni i problémoví žáci, byli
vedeni k odpovědnosti za své chování a pozitivně motivováni.
Tradičně proběhl sportovní den. Do pestré nabídky sportovních disciplin se zapojili všichni žáci II.
stupně. I méně zdatní sportovci měli možnost zažít úspěch. Vyvrcholením dopoledního sportování
bylo utkání vítězného týmů s vyučujícími, na které se žáci velmi těší.Vyučující TV pan Dalibor
Zezula na závěr ocenil a odměnil všechny zúčastněné.
Všichni žáci naší školy byli vedeni k získání větší důvěry ke škole, učitelům i k sobě navzájem,
ke kvalitnějšímu využívání volného času.
Kromě naplánovaných akcí pro školní rok 2015/2016, 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. Divadelní
kroužek, složený z žáků druhého i prvního stupně a žáků ze ZŠ Karlovarská pokračoval ve své
činnosti. S pohádkou S čerty nejsou žerty vystoupili nejen na Nejdecké pouti, ale navštívili i seniory
v DD a klienty ÚSP v Rudné, děti v MŠ.
Po celý školní rok měli žáci možnost půjčovat si knihy z nově vybavených školních knihoven. U
některých se zlepšila úroveň čtení i motivace, někteří využili možnost zapůjčení knihy na prázdniny.
Žáci hodnotili výuku v učebně literární výchovy velmi pozitivně
Celoroční práce žáků obou stupňů vyvrcholila školní akademií.
Žáci prvního stupně poprvé vystoupili i pro rodiče při odpoledním představení. Jednotlivá
vystoupení i rozloučení žáků 5.roč. měly velký úspěch.
V rámci primární prevence jsme oslovily formou dotazníku žáky V.B. Dotazník měl být
podkladem pro řešení vztahových problémů ve třídě. Předcházel tomu rozhovor TU se žáky. Ti k
otázkám přistupovali zodpovědně, do diskuze se zapojovali a věcně argumentovali.
Po další intervenci ve třídě, pohovoru se ZZ některých žáků se situace uklidnila.
Žáci II.st. se vyjadřovali formou dotazníku i na třídnických hodinách k problematice šikany.
Většina z nich upozorňovala na situace, kdy v některých hodinách vyučující žáky kázeňsky
nezvládá, je vystaven slovnímu napadání, kdy někteří odmítají plnit pokyny vyučujícího. Také jim
vadil hluk v hodinách, který znemožňoval kvalitní výuku. Se závěry pracovali dle pokynů VP TU, ke
složitějším případům bylo přizváno vedení školy.
Postavení školy v očích ZZ a veřejnosti se zlepšilo. Nadále je potřeba školu prezentovat a
přesvědčit rodiče, že naše škola poskytuje kvalitní vzdělání, nabízí širokou škálu volnočasových
aktivit a využívá moderní formy výuky. Zapojením do projektů nabízíme zážitkové vzdělávání.
Velký ohlas mezi rodiči zaznamenal týdenní pobyt v Anglii, který kombinoval výuku s praktickým
využitím AJ a návštěvou historických a zajímavých míst.
Přehled akcí viz Kulturní, vzdělávací, výchovné a primárně preventivní akce a soutěže ve školním
roce 2015/16
Mgr. Irena Mihališinová, 1. stupeň
Mgr. Eva Nováková, 2. stupeň

Příloha č. 2

Kulturní, vzdělávací, výchovné a primárně preventivní akce a soutěže
ve školním roce 2015/2016
měsíc
září

den

akce

16.

Fotografování žáků do Mladé fronty
Film Povídání o pejskovi a kočičce s besedou
v rámci projektu mediální výchovy - kinokavárna
Veletrh středních škol, SPŠ Ostrov
Společně k bezpečí – Projekt primární prevence
s PPP Karlovy Vary
Film Letopisy Narnie s besedou v rámci projektu
mediální výchovy - kinokavárna
Beseda na téma Báje a mýty – Knihovna Nejdek
Dopravní hřiště KV arena
Centum Hopa – hopa Stará Role
Exkurze na ÚP Karlovy Vary a Krajský úřad
Karlovarského kraje
Schůzka vycházejících žáků s náboráři ze středních
škol
Film Záhada hlavolamu s besedou v rámci projektu
mediální výchovy - kinokavárna
Exkurze pravěkem
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, zpěv
koled
Mikulášská nadílka
Film Pipi se připravuje na Vánoce s besedou
v rámci projektu mediální výchovy - kinokavárna
Beseda se zástupcem SOŠ a SOU stavební Karlovy
Vary
Vánoční vyrábění v městské knihovně
Vánoční vyrábění v městské knihovně
Vánoční vyrábění v městské knihovně
Vánoční vyrábění v městské knihovně
Vlastivědná exkurze Praha
Vánoční vyrábění v městské knihovně
Vánoční rozjímání, besídky
Filmové představení Jurský svět – Kino Nejdek
Hravé odpoledne pro předškoláky
Beseda primárně preventivní – Šikana a
kyberšikana
Beseda primárně preventivní – Šikana a
kyberšikana
Film Robinsonka s besedou v rámci projektu
mediální výchovy - kinokavárna
Zápis do 1. tříd
Planetárium
Prezentace výstupu z projektu Kreativní
partnerství, Krajská knihovna Karlovy Vary
O kocouru Mikešovi a jeho přátelích film
s besedou v rámci projektu mediální výchovy

21.
8.
13.

říjen

19.
21.
27.
4.
9.

listopad

12.
23.
26.
3.
4.
7.
7.

prosinec

9.
10.
11.
14.
15.
16.
18.
18.
12.
13.

leden

14.
18.
19.
27.

únor

8.
15.

zúčastnění
žáci/děti
1. třídy
1. třídy
9. třídy
7. A
4. A
6. ročník
4. A
PT, 5. C
9. ročník
vycházející žáci
5. B
1. + 2. stupeň
1. + 2. stupeň
1. stupeň
3. ročník
9. ročník
1. ročník
2. ročník
PT, 5. C, 3. B
5. B
7. C
3. A, 4. A
1. + 2. ročník
2. stupeň
vybraní žáci 5. B
7. A, 8. B, 9. A, 9. B
6. A, 6. B, 8. A
7. A
vybraní žáci 5. B
4. A
2. A, 8. B
2. ročník

24.
14.
14.
15.
březen

16.
21.
23.
5.
8.

duben

18.
21.
2.
4.
4.
5.
10.
11.
11.
12.

květen

16.
20.
23.
24.
24.
25.
25.
31.
24.

červen

1.
1.
3.
6.
8.
14.
20.
23.
29.

Třídní kola soutěže „Na kus řeči s Otcem vlasti“
Film Rozmarné léto + beseda v rámci projektu
mediální výchovy
Primární prevence s MP – Kybergrooming a
netolismus
Primární prevence s MP – Kybergrooming a
netolismus
Primární prevence s MP – Kybergrooming a
netolismus
Prezentace projektu Kreativní partnerství pro
veřejnost a novináře, Krajská knihovna Karlovy
Vary
film Trust – završení besed v rámci primární
prevence
Přemyslovci na českém trůně - králové
Písničkový kolotoč – koncert - kino
Film Jáma a kyvadlo + beseda v rámci projektu
mediální výchovy
BESIP team v našem městě
Primární prevence – beseda Sex, AIDS a vztahy
Exkurze ČOV
Exkurze Vlnap
Finále čtenářské soutěže
SPŠ Ostrov – Technika je zábava
Beseda Japonsko na kole
Výlet Bečov, představení O loupežníku Krákorcovi
Prezentace projektu Kreativní partnerství
Film Ostrov pokladů + beseda v rámci projektu
mediální výchovy
Terezín – exkurze do památníku
Besedy o Asii - knihovna
Besedy o Asii - knihovna
Beseda s terezínskými pamětníky - kinokavárna
Besedy o Asii - knihovna
Environmentální výchova na Statku Bernard
Závěrečný koncert ZUŠ
Finále soutěže Na kus řeči s Otcem vlasti – ZŠ
Truhlářská
Exkurze v rámci soutěže o Karlu IV. - Karlštejn
Exkurze Swissform
Projekt Dopravní výchova
Výlet Bečov, představení O loupežníku Krákorcovi
Exkurze Swissform
Ekocentrum Ostrov - exkurze
Divadelní představení žáků a učitelů školy – S čerty
nejsou žerty
4. výroční akademie
4. výroční akademie

4. – 9. ročník
9. r.
7. r.
8. r.
9. r.
2. A, 8. B
7. – 9. r.
3. -9. r.
1. - 9. r.
8. r.
1. – 9. r.
9. r.
8. r.
8. r.
1. st. – vybraní žáci
8. r. – vybraní žáci
6. a 7. r.
2., 3., 4. r. ,5. C
2. A, 8. B
6. r.
8. a 9. r.
3. r.
2.r.
8. a 9. r.
4. a 5. r.
5. B
2. stupeň
vybraní žáci
vybraní žáci
8. A
1. stupeň
PT, 1. A, 1. B, 5. B
8. B
1. A, PT
2. stupeň
1. stupeň
2. stupeň

Příloha č. 3

Sportovní akce a soutěže ve školním roce 2015/2016
měsíc

den
11.
16.
22.

září

18.
25.
29.
1.
2.
6.
9.

říjen

13.
16.
20.
23.

listopad
prosinec

leden

27.
11.
2.
16.
5.
12.
19.
26.
4.

únor

březen

16.

akce
Zahájení plaveckého výcviku - ZŠ
Krušnohorská, Karlovy Vary
Fotbalový turnaj „Horní vs. Dolní“
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Plavecký výcvik, ZŠ Krušnohorská, Karlovy
Vary
Plavecký výcvik, ZŠ Krušnohorská, Karlovy
Vary
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Schodoběh Karlovy Vary – běžecké závody
speciálních tříd
Plavecký výcvik, ZŠ Krušnohorská, Karlovy
Vary
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Plavecký výcvik, ZŠ Krušnohorská, Karlovy
Vary
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Plavecký výcvik, ZŠ Krušnohorská, Karlovy
Vary
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Plavecký výcvik, ZŠ Krušnohorská, Karlovy
Vary
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Halový fotbal – okrskové kolo, KV arena
Halový fotbal – okresní kolo, KV arena
Halový fotbal – Krajské kolo Františkovy
Lázně
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Bruslařský výcvik, ZS Nejdek
Házená - okresní kolo Ostrov
hoši + dívky
Basketbal (okrskové kolo) – Karlovy Vary,
Krušnohorská

25.

Basketbal – (okresní kolo) ZŠ Karlovarská

26.
3.
21.
22.
23.

Basketbal – (okresní kolo) ZŠ Karlovarská
Basketbal – (krajské kolo)- hoši
Florbal – okresní kolo – hoši
Florbal – okresní kolo- dívky
Házená – republikové kolo hoši Lovosice
Zahájení plaveckého výcviku ZŠ
Krušnohorská

29.

zúčastnění žáci/děti
4. A
vybraní žáci
1. ročník
4. A
4. A
5. B
vybraní žáci 7. C
4. A
3. ročník
4. A
1. ročník
4. A
3. ročník
4. A
5. B
vybraní hoši 8. a 9. r.
vybraní hoši 8. a 9. r.
vybraní hoši 8. a 9. r.
1. A, B, 7. A
5. A, 6. A, B
4. A, 2. B, 8. A, B, 9. A, B
1. A, B, 7. A
vybraní žáci 2. stupně
vybraní žáci 2. stupně
vybraní žáci 2. stupně
vybraní žáci 2. stupně
vybraní žáci 2. stupně
vybraní žáci 1. stupně
vybraní žáci 1. stupně
vybraní žáci 2. stupně
3. ročník

měsíc
duben

den
18.
21.
27.
28.
3.

květen

červen

4.
11.
12.
13.
9.

akce
Volejbal – okresní kolo, ZŠ Ostrov
Minifotbal – okrskové kolo ZŠ Karlovarská
Křížem krážem Křižákem – přespolní běh
Slavnostní vyhlášení výsledků přespolního
běhu Křížem krážem Křižákem
Volejbal hoši – krajské kolo K. Vary
Pohár rozhlasu – okresní kolo K. Vary
Pohár rozhlasu – okresní kolo K. Vary
Turnaj - nohejbal
Vybíjená, fotbal – ZŠ Svahová K. Vary

zúčastnění žáci/děti
vybraní žáci 2. stupně
vybraní žáci 2. stupně
vybraní žáci 1. stupně
vybraní žáci 2. stupně
vybraní žáci 1. a 2.
stupně
vybraní žáci 2. stupně
vybraní žáci 8. a 9. r.
vybraní žáci 6. a 7. r.
vybraní hoši 6. – 7. r.
7. C

Příloha č. 4

Závěrečná zpráva školní družiny 2015/2016
Zahájení pravidelné činnosti: 1. září 2015.
K 1.10.2015 bylo zapsáno 86 dětí, z toho 45 dívek a 41chlapců.V letošním roce byla v provozu 3
oddělení:
1. oddělení: Iveta Bachratá (2,A,B,3.B)
2. oddělení: Věra Valachová (1,A, .B)
3. oddělení: Lucie Hudečková (3.A,B,4.B)
Během šk. roku se 2 žáci přihlásili a 13 odhlásilo (z toho 2 dočasně) – ukončeno v počtu 75 žáků. Ve
šk. roce 2016/2017 by chtělo v docházce pokračovat asi 65 žáků a asi 25 žáků by mělo nastoupit z
budoucích 1. tříd., předpokládaný počet je asi 90 žáků.
ŠD byla v provozu :ráno: 6,00-7,45 hodin, odpoledne:11,40 – 16,00 hod.
Při družině pracovaly kroužky :
pondělí:
Sportovní hry (p. Valachová)
úterý :
Výtvarný kroužek (p. Bachratá)
středa:
Pracovní kroužek (p. Valachová)
V pátek se realizovaly celodružinové akce, probíhala filmová představení v kině, apod.
Kromě pravidelných činností (odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné a přípravy na
vyučování ) jsme zrealizovaly 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 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 času- zde je základem hra.
Spolupracovaly jsme s vyučujícími 1. stupně, s městskou knihovnou, s infocentrem. Dle možností
využívaly šk. hřiště, tělocvičnu, dětské hřiště vedle školy (spontánní aktivity), obnovovaly nástěnky a
výzdobu v prostorách družiny a školy.
Úplata za ŠD činila 150,- Kč měsíčně za žáka, letos bylo celkem vybráno 122 550,- Kč.
Ze Střední odborné školy pedagogické v Karlových Varech absolvovala svoji praxi v naší družině
studentka Barbora Slivková (16.-27.5.2016) u p. Bachraté.
1.3.2016 se zúčastnila p.Valachová v NIDV K. Vary vzdělávací akce: „Didaktické hry v zájmovém
vzdělávání a školní družině''.
Určitá část poplatku zůstávala družině na dokupování potřeb a pomůcek pro práci. Doufáme, že se už
konečně zdaří oprava vstupu do budovy družiny a budova nám i nadále bude sloužit.Cílem naší práce je, aby
se dětem v družině líbilo, rády ji navštěvovaly, účastnily se soutěží a činností, které pro ně připravujeme,
aby rodiče věděli a pochopili, že družina není místo pro odložení dítěte, nýbrž námi připravený program
jejich děti baví a obohacuje je.
Pravidelná činnost ukončena 30.6.2016.
Věra Valachová

Sportovní hry
Kroužek probíhal každé pondělí ve střední tělocvičně, za pěkného počasí na školním hřišti. Začali
jsme 21.9. s 23 přihlášenými žáky, během roku se 2 odhlásili a 7 přihlásilo, ukončen byl 30.5.2016 s 28
žáky. Na začátku i během roku byly poučovány o bezpečnosti. Hlavním cílem bylo zvýšení tělesné zdatnosti
dětí. Hráli jsme pohybové, míčové, štafetové hry a soutěže, závodili v běhu, cvičili s míči, obručemi,
lavičkami a švihadly, učili se hrám florball, kopaná a vybíjená. Žáci dostali za skvělé výkony diplomy s
pochvalou v prvním i druhém pololetí.
Věra Valachová

Pracovní kroužek
Kroužek probíhal opět ve středu, poprvé jsme se sešly 23.9. s 12 děvčaty, v průběhu roku se další 2
přihlásila, ukončen byl 1.6.2016 se 14 děvčaty.
Na podzim jsme si vyrobily obrázek se slony, duchařskou svítilnu a podzimní aranžmá.
Na vánoční jarmark města jsme vyrobily svícny do stánku školy, domů adventní výzdobu a vánoční svícen.
V městské knihovně navštívily výstavu paličkování a krajkářek. Nový rok jsme začaly ozdobnými deskami
se znamením zvěrokruhu, vytvořily chobotničky z rukaviček a novinové obrazy kašírovanou technikou.
Velikonočním košíčkem se zajíčkem a jarním věncem jsme uvítaly jaro. Čarodějnický klobouk a srdce pro
maminku nám šlo od ruky, savování starých triček už bylo náročnější. Za práci v kroužku dostala děvčata
pochvalné listy a poslední kroužek si udělala zmrzlinové poháry.
Věra Valachová

Příloha č. 5

Akce školní družiny 2015/16

září

1.

Zahájení školního roku, zápis dětí, poučení o bezpečnosti, seznámení
s řádem a
provozem ŠD
Seznamování a poznávání - kamarádi, okolí školy provozem ŠD

3.

„Zebra“ – akce policie ČR

11.
21.
25.

„Divadlo kouzel Waldini“
Zahájení činnosti kroužků při školní družině.
Kino - „Asterix - sídliště bohů“
Projekt „Podzimníčci“

říjen
16.

„Dračí odpoledne“ - soutěž v tělocvičně
Helloweenské vyrábění

23.
listopad

Kino - „Houba na suchu“
Dokončení projektu „Podzimníčci“

20.
27.

Výlet do bazénu v Potůčkách.
Kino - „Velká šestka“
Zahájení adventu

prosinec

Projekt „Těšíme se na Ježíška“.
1.
4.

Adventní kalendář
Čert a Mikuláš ve ŠD
Vánoční jarmark: „Čertíci“ (pomoc, výrobky, účast v soutěži knihovny).

17.

Divadlo z bedny: „Velká vánoční pohádka“

18.

Kino - „Mimoni“

leden

Projekt: „Vitamínek“
„Sova“ - dárky k zápisu do 1. tříd
28.

únor

„Královské odpoledne“- vysvědčení 1. pololetí, soutěže v tělocvičně
Valentýnské vyrábění
Zimní sporty - školní hřiště, soutěže

březen

26.

Kino - „Uups: Noel zdrhnul…“

4.

„Maškarní karneval“
Velikonoční vyrábění

18.

Kino - „Ovečka Shaun ve filmu“

23.

„Zajíčkův poklad“- soutěž družstev

duben

„Přichází jaro“ - projekt
Jarní hry dětí - šk. hřiště, soutěže
Dopravní výchova s človíčkem
Čarodějnické vyrábění
29.

květen

Divadlo Kuba: „Není drak jako drak“
Vyrábění pro maminky
Týden večerníčků (pohádky)

červen

25.
26.

„Atletický trojboj“ - sportovní soutěž

27.

Kino - „V hlavě“

1.

Den dětí ve ŠD - štafetové hry v tělocvičně
Letní hrátky -dětské hřiště u školy

24.

Družinová pouť (rozloučení se školním rokem)

29.

Družinové vysvědčení za 2. pololetí

30. Ukončení činnosti, rozloučení a poučení o bezpečnosti

