
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
o činnosti školy Masarykovy základní školy ve Kdyni za školní rok 2010/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Základní škola 

II. Výchovné poradenství 

III. Minimální preventivní program 

IV. EVVO 

V. ICT 

I. Základní škola 

1.1  Základní údaje o škole 

 
Název školy Masarykova základní škola Kdyně, okres Domaţlice, příspěvková organizace 

 

Adresa školy Komenského 134,345 06 

IČ 70996709 

Bankovní 

spojení 

762652339/0800 

Telefon/fax 379731201/ 379731301 

E-mail tgm.skola@seznam.cz 

internetové 

stránky 

www.zs-kdyne.cz 

 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do 

sítě škol 

Od 1.9. 2007 

Název 

zřizovatele 

Město Kdyně 

Součásti 

školy 

Základní škola 102 004 331 

Školní jídelna 102604240 

Školní druţina 115 000 208 

IZO 

ředitelství  

600065529 

Vedoucí a 

hospodářští 

pracovníci 

Ředitel: Mgr. Bc. Pavel Kopta 

Zástupce pro I.st: Mgr. Jitka Svobodová 

Zástupce pro II.st: Stanislava Ticháčková 

Přehled 

hlavní 

činnosti 

školy  

Organizace je základní škola se školní druţinou a se školní jídelnou. Její 

činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou 

MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. , o školním stravování, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Školská rada. Zaloţena 16.3.2006 

Předseda: Mgr Dagmar Bauerová 

Členové: Ing. Vladimír Vilímec – za zřizovatele 

               Mgr. Šárka Zlámalová– za školu 

               Bc. Stanislava Ticháčková 

               Václav Váchal – za rodiče 

               Oskar Hamrus  

 
 

1.2 Součásti školy 

 

http://www.zs-kdyne.cz/


součásti školy kapacita počet žáků počet tříd, 

oddělení 

počet pracovníků 

(přep.)  

základní škola 750 551 26 pedagogové: 34,152 

nepedagogové: 9,830  

školní druţina 100 85 3 vychovatelky: 2,939 

školní jídelna 660 501 - 6,933 

  

 

2. Personální údaje 

 
2.1  Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

 

vzdělání dosažené  muži ženy celkem % 

základní 0 5 5   8,5 

střední odborné 1 10 11 18,6 

úplné střední 0 0 0   0 

úplné stř. odborné 2 9 11 18,6 

vyšší odborné 0 1 1   1,7 

vysokoškolské 4 27 31 52,5 

celkem 7 52 59 100,0 

 

 

2.2  Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

 

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % 

učitel I.stupně 9 7 16 38,46 

učitel II. stupně 16 5 21 53,84 

vychovatelka 3 0 3 7,69 

celkem 28 12 40 100,0 

 

2.3  Aprobovanost výuky 

2.3.1  Na I.stupni je podle učebního plánu přiděleno 327 hodin, z toho je aprobovaně odučeno       

         185 hodin,tj.57%. 

2.3.2  Na II.stupni je podle učebního plánu přiděleno 395 hodin, z toho je aprobovaně odučeno 

          256 hodin, tj 65% 

2.3.3  Aprobovanost na škole je 63,4 %. 

          Na I.stupni je celkem 6 pedagogů s aprobací na II.stupeň, učí však uţ řadu let na I.stupni a  

          výsledky výchovně vzdělávacího procesu jsou u nich velmi dobré. 

          1 pedagog studuje PF v Plzni – studium pro získání kvalifikace  na I.stupni. 

          Z výše zmiňovaného vyplývá zdánlivě vyšší „neaprobovaná“ výuka na I.stupni. 

          Na II.stupni je 100% aprobovanost v předmětech Čj, Ch, Ov, D,F,  

          5 pedagogů nesplňují kvalifikaci.  

          4 dokončují řádné vzdělání Pf v aprobacích F- Tč, Aj-Nj, Z – OV, Př - Tv.  

 

 

2.3.4  zařazení pracovníků do platových tříd 

 

platová třída počet zařazených pracovníků 



2 9 

3 1 

4 2 

5 1 

6 1 

8 1 

9 3 

10 2 

11 6 

12 30 

13 2 

 

2.3.5  Pracovní kolektiv se stále mění – odchod na mateřskou dovolenou, do starobního důchodu, 

          přestěhování.  

 

 

3. Vzdělávací program školy 
 

3.1 Vzdělávací program 

 

vzdělávací program počet tříd 

Základní škola – čj. 16847/96-2 3 

ŠVP – „Škola pro ţivot“ podle RVP pro ZV čj. 31504/2004- 22 23 

 

3.2  Učební plán školy 

 

3.2.1  Učební plán vzdělávacího programu Základní škola  
Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj. 16847/96-2, s platností od   
1.9.2008 

 
 ročník 

předmět 5. 

Český jazyk 8 

Cizí jazyk 3 

Matematika 5 

Prvouka 0 

Přírodověda 2 

Vlastivěda 2 

Hudební výchova 1 

Výtvarná výchova 2 

Praktické činnosti 1 

Tělesná výchova 2 

Volitelné předměty 0 

Týdenní dotace povinných předmětů 26 

Nepovinné předměty 1 

 

 

 

3.2.3  Učební plán ŠVP –Škola pro život Masarykovy ZŠ dle RVP ZV č.j. 31504/2004-22 

 

 



 

 

 

 

 

 

Učební plán pro 2. Stupeň (základní dotace + disponibilní hodiny) 
 

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 2.Stupeň 

6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 

15 +5 

5 5 5 5 

Cizí jazyk 12+1 3 3 3 4 

Matematika a její aplikace Matematika 4 5 5 5 

Učební plán pro 1. Stupeň (za + disponibilní hodiny) 
 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 

(předmět) 

Zkratka 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Počet 

hodin  

na 1. 

stupeň 

Jazyk a jazyková  

komunikace 

Český jazyk Čj 9 9 9 8 8 43 

(35+8) 

Cizí jazyk Cj - - 3 3 3     9 

Matematika a její 

aplikace 

Matematika M 4 5 5 5 5 24 

(20+4) 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informační a 

komunikační 

technologie 

ICT - 1 - - -     1 

Člověk a jeho svět Prvouka Prv 2 2 2 - -     6 

Přírodověda Př - - - 2 2     4 

Vlastivěda Vl - - - 2 2  4 

(12+2) 

Umění a kultura Hudební výchova Hv 1 1 1 1 1     5 

Výtvarná výchova Vv 1 1 1 2 2     7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 2   10 

Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pč 1 1 1 1 1     5 

Průřezová témata INT, PRO  

Disponibilní časová dotace 14 h 

Celková povinná časová dotace  20 h 22 h 24 h 26 h 26h 118 h 



15+4 

Informační a komunikační 

technologie 1 +2 

Informační technologie  1 1 1 

Člověk a společnost 11  Dějepis 2 2 1 2 

Občanská výchova 1 1 1 1 

Člověk a příroda     21 +6 Fyzika 2 2 2 2 

Chemie     2 2 

Přírodopis 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 2 1 

Umění a kultura 10 Hudební výchova 1 1 1  1 

Výtvarná výchova 1 1 2 1 

Grafika 1    

Člověk a zdraví 10 Rodinná výchova 1   1  

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Člověk a svět práce 3 Pracovní činnosti 1 1 1 0 

Povinně volitelné předměty + 6 0 2 2 2 

Celková časová dotace v ročnících 28 30 32 32 

Celková časová dotace na 2. stupni  122 

 

3.3 Volitelné, nepovinné předměty, zájmové útvary 

      Škola nabízí velké mnoţství volitelných i nepovinných předmětů a zájmových útvarů. 

 

 

3.3.1 Volitelné předměty 

          

         7.roč.: 4 skupiny – 68 ţáků 

                    Nj volitelný,Pohybové a sportovní aktivity, Rozvoj osobnosti (2 skupiny) 

         8.roč.: 3 skupiny – 46 ţáků 

                    Nj volitelný,Pohybové a sportovní aktivity,Ekologická praktika. 

         9.roč.: 4 skupiny – 68 ţáků 

                    Nj volitelný,Aj volitelný,Pohybové a sportovní aktivity,Ekologická praktika. 

 

3.3.2  Nepovinné předměty 

V rámci podpory ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami jsme nabídli ţákům I. stupně 

nepovinný předmět rozvoj osobnosti do něhoţ se přihlásilo 19 dětí, které byly rozděleny do 

dvou skupin tak, aby jejich práce a příprava byla co nejefektivnější. 

          Na náboţenství chodilo 14 ţáků z celé školy. 

 

3.3.3 Zájmové útvary 

Na škole pracuje celkem 12 zájmových krouţků: včelařský, zdravotnický, výtvarný I,II, mini        

kopaná, vybíjená I,II, košíková, country tance, rybářský, florbal, pohybové hry,hasičský,      

taneční,ruční práce 

 

        Počet zařazených ţáků: 188, tj. 34,30 %.  

 

 

4. Počty ţáků 



 

4.1 K 1.9.2010 nastoupilo do ZŠ 551 ţáků, k 30.6.2011 skončilo 545 ţáků  

4.2 Ţáci přijatí do 1.ročníku základní školy: 

Počet 1.tříd:  3 

Počet dětí přijatých do 1.tříd:  61 

Počet odkladů pro školní rok 2010/2011: 8 

Počet dodatečných odkladů:  0 

4.3 Ţáci přijatí ke vzdělávání do střední školy 

 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 4/z 5.roč., 8/ze 7.roč. 

čtyřleté gymnázium + SOŠ 43 

střední odborné učiliště (SOU)  25, z toho 4 učební obor s maturitou 

   

Z 9.roč.vyšlo celkem 68 ţáků; na G,SOŠ a SOU s maturitou bylo přijato 47 ţáků,tj,78,9 % 

vycházejících ţáků. 

1 ţák z 8.roč. odchází na SŠ zemědělskou a potravinářskou v Klatovech. 

1 ţák z 6.roč. odchází na Základní školu a Odbornou školu Horšovský Týn 

 

4.4 Počet ţáků na I.stupni je 299 ţáků, tj.19,93/třídu. 

Počet ţáků na II.stupni je 252 ţáků, tj.22,90/třídu 

Ve srovnání se školním rokem 2009/2010 letos mírně vzrostl počet dětí  o 9 ţáků. 

 

   

5. Hodnocení ţáků 

 
5.1 Celkové hodnocení ţáků – prospěch 

I.pololetí 

 

 počet žáků prospěli 

s vyznamenáním 

prospěli neprospěli opravné 

zkoušky 

nehodnoceni 

I.stupeň 299 217 79 2 - 1 

II.stupeň 253 72 164 16 - 1 

Celkem 552 289 243 18 - 2 

 

II.pololetí 

 

 počet žáků prospěli 

s vyznamenáním 

prospěli neprospěli opravné 

zkoušky 

nehodnoceni 

I.stupeň 298 218 79 1 - 0 

II.stupeň 247 65 177 5 8 0 

Celkem 545 283 256 6 8 0 

 

Výsledky celkového hodnocení jsou dobré,při závěrečném hodnocení prospělo s vyznamenáním 

52,29 % (283 ţáků). 

Neprospělo celkem 6 ţáků, tj.1,1 % ţáků. 

9 ţáků dělalo opravné zkoušky a 10 ţáků bylo klasifikováno aţ po komisionálním přezkou- 

šení. 



Všichni ţáci byli hodnoceni klasifikačními stupni. 

 

5.2 Celkové hodnocení  ţáků – chování  

 

1.pololetí   

                                                             

 uspokojivé neuspokojivé 

 I.stupeň 0 0 

II.stupeň 4 0 

Celkem 4 0 

 

2.pololetí 

 

 uspokojivé neuspokojivé 

I.stupeň 0 0 

II.stupeň 3 2 

Celkem 3 2 

 

Oproti uplynulému školnímu roku se chování o poznání zlepšilo. Sníţené známky z chování byly 

ţákům uděleny za soustavné neplnění svých povinností, zapomínání pomůcek a učebnic, opakované 

prohřešky proti školnímu řádu, především hrubé chování ke spoluţákům a drzé chování k 

pedagogům. Neuspokojivé chování mají 2 ţáci za neomluvené hodiny, hrubé chování ke 

spoluţákům i vyučujícím, hrubé porušování školního řádu.  

Vzhledem k tomu, ţe i přes opakované jednání s rodiči nedocházel u těchto ţáků k nápravě  přístupu 

k výuce, poţádali o pomoc OSPOD v Domaţlicích. 

 

 

 

  

5.3 Výchovná opatření (součet za 1.a 2.pololetí) 

 

 pochvala ŘŠ pochvala TU napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 

I.stupeň 0 139 16 11 5 

II.stupeň 1 39 62 24 9 

Celkem 1 178 78 35 14 

 

 

5.4 Docházka ţáků – počet zameškaných hodin za celý školní rok 

 

 počet omluvených 

hodin 

průměr na 

žáka 

počet neomluvených 

hodin 

průměr na 

žáka 

I.stupeň 20940 35,075 179 0,299 

II.stupeň 34383 57,477 209 0.418 

Celkem 50241 46,276 388 0,358 

 

 

6. Průběh a výsledky vzdělávání 
 



Výuka probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu Základní škola a ŠVP Škola pro ţivot. 

Kaţdý vyučující pracuje podle vypracovaných tematických plánů, které garantuje předseda 

předmětové komise.  

 

Zvyšuje se podíl činnostního a projektového učení během výuky, přesto částečně stále převládá 

frontální vyučování. Na druhém stupni se osvědčily pololetní projekty, tak jak jsou definovány ŠVP 

škola pro ţivot, které podporují aktivní, proţitkové učení. Snaţíme o co největší provázanost mezi 

předměty tak aby ţáci vnímali svět ve své celistvosti a aby zaţili smysluplnost výuky. 

Výuka je v naprosté většině hodin vedena metodicky správně, převládají ale hodiny s tradiční 

stavbou. 

Klademe důraz na práci s cílem hodiny, na motivaci ţáků a na přehledné závěrečné shrnutí učiva. 

Dále se zaměřujeme na smysluplnost vyučování a podporujeme činnostní formy výuky, které se nám 

daří stále častěji zapojovat do výuky (více na prvním stupni). 

Při přechodu ţáků z prvního na druhý stupeň konzultujeme navzájem všechny informace o 

jednotlivých ţácích a předáváme si všechny důleţité výstupy z portfolia ţáka. 

Informovanost pedagogů o ţácích se SPUCH je velmi dobrá,respektování moţností a individuálních 

schopností těchto ţáků je patrné ve většině hodin na I.stupni i II. stupni. Stále jsou rezervy 

především v hodnocení a ve skutečném pochopení poruchy ze strany některých vyučujících. Zde se 

snaţíme o úzkou spolupráci s |PPP v Domaţlicích. 

 

V materiální podpoře výuky je stále co zlepšovat. Vybavení učebnicemi a pomůckami je poměrně 

dobré. V tomto školním roce byl otevřen nový pavilon s učebnami pro I. stupeň, kde se nachází 8 

běţných tříd a dvě odborné učebny vybavené interaktivními tabulemi a připravené na osazení PC. 

Plně funkční je jedna z nich. Dále vyuţíváme dvě počítačové učebny umístěné v hlavní budově a pět 

učeben s interaktivní tabulí( dvě na II.stupni , třetí na I.stupni v budově na náměstí a další dvě 

v novém pavilonu pro I. st. ) nejčastěji jsou vyuţívány v hodinách Aj, Nj, Čj, D, Př,D,F, Ekp 

(vyučující stále zdokonalují své prezentace). Hojně je vyuţívána školní zahrada, která je 

koncipována jako učebna v přírodě a nedílnou součástí pracovních činností je dobře vybavená dílna. 

 

Snaţíme se o bezpečné klima ve třídě nastavením jasných a srozumitelných pravidel stanovených 

školním řádem. Naší prioritou je dobrý vztah mezi učitelem, ţákem a rodiči, zaloţený na vzájemné 

důvěře a rychlé informovanosti. Zavedli jsme osobní pohovory s ţáky a rodiči v okamţiku prvních 

náznaků problémů v učení i v chování. Jedné se o preventivní opatření, kdy jsou problematické 

stránky rozkryty a je stanoven jasný další postup a pravidla, které odsouhlasily všechny strany, a 

z jednání je pořízen zápis. Tyto schůzky se velmi osvědčily a ušetřily nám řadu problémů. 

Zavedli jsme také pevně stanovené třídnické hodiny na druhém stupni, které slouţí třídním učitelům 

k řešení problematických záleţitostí ve třídě a preventivním aktivitám. 

Při hodnocení ţáků (ať uţ chování nebo prospěchu) se snaţíme sjednotit a objektivizovat kritéria a 

vyuţívat klasifikační řád (je vyvěšen v kaţdé třídě a s ţáky je podrobně probrán). 

I nadále se snaţíme se vést ţáky k sebehodnocení, ale zde máme velké rezervy. Je to pro nás úkol do 

budoucna a jednou z priorit školy. 

ŠVP stanovil pro rozvoj klíčových kompetencí jako základní strategii vyuţívání průřezových témat 

formou projektů. Tím se nám také daří efektivně a přirozeně propojit jednotlivé vyučovací předměty 

a vyuţívat mezipředmětové vztahy. 

Na I.stupni se uskutečnil projekt, na kterém pracovali všichni ţáci a učitelé: Den Země. 

Další projekty mají charakter „třídní“: 

Na II.stupni se uskutečnil velký celostupňový projekt v rámci projektu Kreativní demokratická 

škola, který probíhal v průběhu celého školního roku. Třídní učitelé se společně se svou třídou 

zapojili do přípravy vize – projektu, jehoţ obsahem bylo řešení nějakého závaţného problému v 



okolí školy nebo přímo ve škole. Problém, se mohl týkat obce či města, školy nebo více obcí či měst 

v okolí naší školy. Projekt vyvrcholil během „Občanského dne“ kdy jednotlivá řešení vybraných 

problémů ţáci samostatně prezentovali veřejnosti a následně byl ve volbách nejlepší projekt, který 

bude v příštím školním roce prezentovat naši školu. 

 

V rámci předmětů bylo realizováno dalších 18 projektů, které rozvíjely mezipředmětové vztahy, 

jejichţ výstupy učí ţáky prezentovat své výsledky a úsilí. 

Výstupy z jednotlivých projektů zdobí stěny tříd a nejzdařilejší jsou trvalou výzdobou chodeb 

v prostorech školy. 

Většina projektů (obzvlášť celostupňových) byla velmi zdařilá, ţáci se dobře připravovali a s velkým 

nasazením vytvářeli výstupní prezentace. 

 

Dlouhodobě vyuţíváme začleňování osvědčených exkurzí do výuky (viz plán exkurzí). 

 

 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

7.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

7.1.1 studium v oblasti pedagogických věd 

         pí Pechová – pokračuje ve studiu na PF Plzeň, příprava učitelů I.stupně ZŠ (předpokládaný ter- 

                              mín ukončení červen 2012)  

         pí Ticháčková – pokračuje ve studiu na PF Plzeň, příprava učitelů II.stupně,aprobace Aj-Nj, 

                              (předpokládaný termín ukončení září 2012) 

         pí  Černá – zahájila na PF Plzeň studium pro rozšíření své kvalifikace o další jazyk AJ 

                               

 

7.1.2 studium k rozšíření odborné kvalifikace 

 

7.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

pí Kreuzová – pokračuje ve studiu specializované činnosti Prevence sociálně patologických 

jevů (předpokládaný termín ukončení studia únor 2012) 

 

7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

7.3.1 jazykové –.,p.Macner – studium Aj- začátečníci 

 pí  Černá – zahájila na PF Plzeň studium pro rozšíření své kvalifikace o další jazyk AJ 

 

7.3.2 v rámci DVPP účast 101 pedagogů na 57 vzdělávacích kurzech a seminářích (dokladem o ab- 

        solvování průběţného vzdělávání je osvědčení uloţené v portfoliu pedagoga) 

 

7.4 Vzdělávací semináře organizované školou  

      Během tohoto školního roku jsme neorganizovali vlastní seminář. 

 

7.5 Samostudium 

      probíhá v době vedlejších prázdnin v rozsahu 12 dnů (na základě § 24 odst.4 písm.b, zákona  

      č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících). 



 

         termín počet dnů Téma 

Podzimní prázdniny 2 klasifikační řád a hodnocení ţáků, Vnitřní 

předpisy a směrnice (zopakování) 

Vánoční prázdniny 4 Nové poznatky vědních oborů  (studium  

podle aprobace) – vyuţití odborných ča- 

sopisů a literatury 

Pedagogická a školní psychologie (podle 

vyvstalých potřeb z výchovně vzdělávací- 

ho procesu) – vyuţití odborné literatury 

z učitelské knihovny + odb.časopisy  

Pololetní prázdniny 1 klasifikační řád a hodnocení ţáků, 

Jarní prázdniny 3  Studium materiálů pro práci se ţáky  

se SPUCH 

Velikonoční prázdniny 2 Prevence sociálně patologických jevů 

Celkem  12  

 

 

                                               

8. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaní ţáci 
 

8.1 Škola má celkem 73 integrovaných ţáků: na I.stupni 32 ţáků 

                                                                         na II.stupni 41 ţáků 

     Tyto ţáky evidujeme jako ţáky se zdravotním postiţením na základě vyšetření v PPP a třídní  

     učitelé vytváří individuální vzdělávací plán. 

- 2 ţáci s vadami řeči 

- 19 ţáci – vývojové  poruchy chování 

- 52 ţáků – vývojové poruchy učení v různé kombinaci 

 

Nezřizujeme speciální třídy. 

Se ţáky pracujeme formou individuální integrace ve třídě, umoţňujeme jim pouţívat potřebné 

kompenzační pomůcky, zohledňujeme druh a stupeň postiţení při hodnocení výsledků. 

Úzce spolupracujeme s PPP a s rodiči.  

U ţáků se SPUCH jejichţ rodiče projevili zájem, jsme nabídli nový volitelný a nepovinný 

předmět Rozvoj osobnosti, který zahrnuje část reedukační a část artefiletickou. O tento předmět 

byl velký zájem a pracovalo zde ve čtyřech skupinách 48 ţáků 

 

8.2 Neevidujeme ţáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním. 

 

8.3 „Nadané děti“ máme vytipované vyučujícími, ţádné nemá vyšetření v PPP a nevyučujeme je  

podle IVP. Těmto dětem cíleně prohlubujeme vzdělávací obsah, zadáváme jim specifické úkoly,     

zapojujeme je do samostatných prací a projektů a připravujeme je do vědomostních soutěţí a 

olympiád vyhlašovaných MŠMT. 

 

 

 

 

 

 



9.Materiálně technické podmínky vzdělávání 

 
- Škola vyuţívá v tomto školním roce tři objekty pro výuku a 1 budovu pro školní druţinu. V tomto 

školním roce byl otevřen nový pavilon s učebnami pro I. stupeň, kde se nachází 8 běţných tříd a dvě 

odborné učebny vybavené interaktivními tabulemi a připravené na osazení PC. Plně funkční je jedna 

z nich. Dále vyuţíváme dvě počítačové učebny umístěné v hlavní budově a pět učeben s interaktivní 

tabulí( dvě na II.stupni , třetí na I.stupni v budově na náměstí a další dvě v novém pavilonu pro I. st.) 

- Třetím rokem je zprovozněna nová sportovní hala a dílny pro praktické činnosti plně slouţí svým 

účelům a velmi napomohly ke zkvalitnění výuky TV a pracovních činností. Zároveň se zjednodušil 

průběh vyučování, protoţe odpadly dlouhé a z hlediska BOZP rizikové přesuny ţáků. 

 - Hlavní budova je v poměrně nedobrém stavu – opadává omítka, netěsní okna, nefunkční rozbité 

ţaluzie, zatéká z balkonu do spodních místností v přízemí, v suterénních prostorách vyuţívaných 

školní kuchyní je vlhko (špatná izolace základů vzhledem ke stáří budovy). O těchto problémech je 

zřizovatel informován a společně stále pracujeme ne řešení (návrhy dotačních programů). 

- Střecha nad školní jídelnou při větších a delších dešťových a sněhových sráţkách prosakuje – 

neustále provádíme dílčí opravy a malujeme strop a také jsme upozornili zřizovatele na nutnou 

generální opravu. 

- Škola nemá dostatečný počet odborných učeben s potřebným vybavením, výuka probíhá 

v kmenových třídách coţ vyţaduje neustále přenášení pomůcek. Nicméně hojně vyuţíváme IT 

učeben interaktivní tabule. 

- Vybavení učebnicemi a učebními pomůckami je dostatečné. 

 

 

10. Akce školy      

 (výlety, soutěţe, návštěva divadel a muzeí, besedy, olympiády,kurzy) 

 

10.1 Škola dlouhodobě doplňuje výchovně vzdělávací proces organizováním aktivit, jako jsou 

návštěvy divadel, koncertů, výstav, besedy, exkurze a zahraniční zájezdy. 

        Na I.stupni proběhlo celkem 24 akcí, kterých se zúčastnilo 2472 ţáků  

        Na II.stupni se uskutečnilo celkem 32 akcí s účastí 2611 ţáků. 

        Tyto akce plánujeme ve spolupráci s MKS Kdyně, s Městskou knihovnou ve Kdyni, Muzeem  

        příhraničí, s Českým svazem chovatelů a zahrádkářů. 

        Řadu akcí připravuje vyučující, popř.třídní učitel podle Plánu exkurzí, ve kterém jsou začleněny  

        osvědčené a vyzkoušené tematické exkurze podle jednotlivých ročníků a předmětů. 

 

10.2 Tradiční akce 

        organizované uţ řadu let jsou: 

        plavecký výcvik pro ţáky 2.- 5.roč. – účast 264 ţáků 

        lyţařský kurz pro ţáky 7.roč. – účast 45 ţáků 

        zahraniční exkurze – Francie pro ţáky 8.roč. – účast 20 ţáků v termínu od : 3.6. – 12.06. 2011 

             
10.3 Výlety na závěr školního roku 

        byly připraveny třídními učiteli pro všechny třídy.            

 

10.4 Účast ţáků v soutěţích 

 

10.4.1 Školní kola – účast 482 ţáků v soutěţích, Matematický klokan, Olympiáda  z ČJ, D, Aj, Nj, 

M, Z, Bi,Ch, Pythagoriáda, čtenářská soutěţ, přehazovaná. 

           Nejúspěšnější ţáci reprezentují školu v okresních kolech soutěţí. 



 

 

10.4.2 Okresní kola – účast 263 ţáků 

 

název soutěže počet žáků výsledek,umístění 

Čtenářská soutěţ 

(oblastní kolo) 

8 2.roč.: 1.a 2.místo 

3.roč.: 1.místo 

5.roč.: 1.a 2.místo 

Vybíjená 

(oblastní kolo) 

32 1.kategorie:  3.místo 

2.kategorie: 1.a 3.místo 

Preventan Cup 12 3.místo 

Minikopaná 

McDonald‘sCup 

 

8 

 

3.místo 

Hlídka mladých zdravotníků 22 4.,6.,10.,16.místo 

Stolní tenis 4 1.místo 

Pythagoriáda 6 4-5.,15,19.,33-40.místo 

Volejbal – dívky 8 2.místo 

Přehazovaná – dívky 9 4.místo 

Košíková 10 4.místo 

CHO – 8.,9.roč. 1 5..místo 

Bio – 6.,7.roč. 2 1.,9.místo 

MO 1 9.místo 

Olympiáda Z 6.,7. 4 7.,10.,12.,13. místo 

Olympiáda Z 8.,9., 2 9.,15., místo 

Soutěţ v psaní na PC 5 17.,20.místo 

Atletická liga 5 3.místo 

Olympiáda AJ 8.,9. 2 6., 11. místo 

Olympiáda AJ 6.,7. 2 4., 12. místo 

Olympiáda NJ 1 2. místo 

Olympiáda ČJ 1 6. místo 

Coca cola Cup 14 5.- 8.místo 

Pohár rozhlasu 37 2x3.místo 

4.místo 

  

10.4.3 Krajská kola – účast 32 ţáků 

 

název soutěže počet žáků výsledky, umístění 

Stolní tenis 4 3.místo 

Eurorébus 22  12.místo 

Soutěţ mladých včelařů 

 

3 1.místo 

BiO 6.,7., roč. 

 

1 6.místo 

 

 

10.4.4 celostátní kola – účast 57 ţáků 

 

- Uţ po šestété jsme se zúčastnili soutěţe v anglickém jazyce Videopohlednice mého města. 



  Soutěţily 2 skupiny ţáků – celkem 55 ţáků ze 4.a 5.roč. – a ţáci z 5.roč. získali v rámci ČR  

 2.místo! Ţáci 4.roč.obsadili 3.místo. 

 

 

 

 

11. Škola a veřejnost, spolupráce s rodiči 
 

11.1 Školská rada zaloţená 16.3.2006 má 6 členů (viz úvod). 

        V roce 2010 proběhly nové volby do školské rady ve dnech 14.4 a 22.4. 2010, kdy škola 

zajišťovala kandidáty z řad pedagogů a zákonných zástupců. Voleb zákonných zástupců  se 

zůčastnilo 33,58% (182 z 542) a z 5 kandidátů byli zvoleni dva – pan Oskar Hamrus a pan Václav 

Váchal.  Voleb z řad pedagogických pracovníků se účastnilo 90%  (35 z 39) a zvoleny byly paní 

Stanislava Ticháčková a Šárka Zlámalová. 

 

11.2 Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 

Třídní schůzky organizujeme tradičně v listopadu a v dubnu a v lednu  v květnu individuální 

schůzky vyučujících s rodiči, na kterých rodiče hlavně zajímá prospěch jejich dětí. 

Zájem rodičů o školní práci není dostatečný a klesá s rostoucí výší plnění povinné školní     

docházky. 

        Hojně navštěvované jsou tradičně organizované akce 

        na I.stupni – informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků , která se koná v průběhu září 

        na II.stupni – beseda k volbě povolání pro rodiče ţáků 9.roč. probíhající v listopadu. 

 

11.3 Školní akce pro rodiče a kdyňskou veřejnost  

       Tradiční a velmi navštěvované akce jsou 

- pasování prvňáčků – malá slavnost pro ţáky 1.ročníků a jejich rodiče 

- 8.3 se konala slavnost k 80. Výročí otevření obecné Masarykovy školy ve Kdyni spojená se 

dnem otevřených dveří a veřejným vystoupením ţáků v kině. 

- slavnostní předávání vysvědčení ţákům 9.ročníků, při kterém je zhodnocena jejich práce na 

škole,obdrţí pamětní list,event.kniţní odměnu a krátkým „kulturním“vystoupením se rozloučí 

se ZŠ. 

 

„Kašírovaný“ betlém, který vytvořili v loňském roce ţáci, jsme opravili a spolu s vánočním 

jarmarkem tak přispěl k vánoční atmosféře ve městě. 

 

Kdyňská veřejnost i nadále vyuţívala vzdělávací kurzy pro dospělé – Aj,Nj,ICT. Splnili jsme tak 

poţadavky na udrţitelnost projektu „MZŠ ve Kdyni jako aktivní tvůrce kvalitního celoţivotního 

vzdělávání“, který byl financován z ESF a rozpočtu ČR 

 

12. Údaje o výsledcích inspekce 
 

Ve školním roce 2010/2011 neprovedla ČŠI na škole ţádnou kontrolu. 

 

13.Výkon státní správy 
 

druh rozhodnutí  počet  odvolání 

Přijetí k PŠD 63 0 

Odklad PŠD 16 0 



Dodatečný odklad 0 0 

Přestup a přijetí na MZŠ 7 0 

Celkem 86 0 

           

 

 

 

 

14. Zpracované projekty  
 

Krajský úřad Plzeňského kraje (jako poskytovatel) přispěl částkou 20 000,-Kč na projekt „Vyuţít 

kaţdý den“.Ţáci 6.ročníků, celkem 63 ţáků, se ve 3 dvoudenních adaptačních pobytech v Koutě na 

Šumavě snaţili poloţit základy k úspěšnému fungování nových třídních kolektivů. 

Akce se uskutečnila ve dnech 15. -30.9.2010. 

 

Od 2.6.2011 se škola zapojila  do projektu EU – peníze školám. Schválen byl projekt č. 

CZ.1.07/1.4.00/21.2431 „Krajina školních lavic“ podpořený v oblasti podpory 1.4 OP VK 

(částka podpory je - 2 668 530,00,- Kč). V rámci tohoto projektu budeme zkvalitňovat výuku 

čtenářské a finanční gramotnosti. Dále ho vyuţijeme pro podporu výuku přírodních věd, 

matematiky, informatiky a cizích jazyku a to formou individualizace i inovace vyučovacích 

hodin. V neposlední řadě začal v rámci tohoto projektu pracovat na naší škole školní 

psycholog, který je velkým přínosem s ohledem na vysoké počty ţáků se SPUCH a zároveň 

slouţí jako podpora pro pedagogický sbor. 

 

 

Naše škola se zapojila do projektu č. COM-MP-2010-027 financovaného Národní agenturou 

pro evropské vzdělávací programy Comenius / Projekty partnerství škol. Získala tak 17 000,-€ 

pro vzájemné výměnné pobyty zaměřené na rovnost mezi jednotlivými členskými zeměmi 

EU viz. hlavní heslo projektu:  „We are like you, we are European, too” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Základní údaje o hospodaření školy 



 

S ohledem na to, ţe se liší rok účetní a školní, uvádíme finanční vypořádání za rok 2010. 

Podrobné rozúčtování je k dispozici v účetnictví 

 

Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých Krajským úřadem Plzeňského 

kraje v roce 2010 
celkem za organizaci  

Finanční prostředky v Kč:  poskytnuté pouţité vratky dotací 

 k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2010 celkem 

Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání: 

 18501000 18501000,00 xxx 

v členění stanoveném: 

a) Závazné ukazatele: MP celkem 13363000 13363000,00 0,00 

v tom: aa) platy 13263000 13263000,00 0,00 

ab) OON 100000 100000,00 0,00 

b) Orientační ukazatele: 

Odvody na pojistné 4516250 4516250,00 0,00 

Odvody na FKSP 265260 265260,00 0,00 

ONIV 356490 356490,00 0,00 

 

 

Dotace od zřizovatele  

 

 poskytnuto Vyuţito vráceno 

Provozní neinvestiční  2 700 000 2 700 000,- Kč 0,- Kč 

Provozní investice 270 000,-  Kč 0,- Kč 270 000,-  Kč 

 

                                                                             Zpracoval: Mgr. et Bc. Pavel Kopta 

                                                                                                         ředitel školy 

 

 

 

 

II. 



 

Vyhodnocení koncepce výchovného poradenství za školní rok 2010/2011 
 

 

 Práce výchovného poradce ve školním roce 2010– 2011byla zaměřena především na 

následující oblasti: 

1) informace ţákům a rodičům o moţnostech dalšího studia  

2) spolupráce s učiteli při vytipování ţáků se specifickými  poruchami učení  a chování s 

následnou péči o tyto ţáky a zajištění odborné pomoci prostřednictvím specializovaných 

pracovišť 

3) individuální řešení osobních problémů ţáků, preventivní práci v oblasti vztahů mezi ţáky, 

mezi ţáky a učiteli , odhalování a odstraňování patologických jevů,    především šikany v 

třídních kolektivech 

4) organizování akcí pro ţáky, kteří si volí budoucí povolání, a pro jejich rodiče  

5) koordinace práce vyučujících při spolupráci s ţáky vycházejícími, ţáky se specifickými 

poruchami učení, s ţáky talentovanými 

6) spolupráce s protidrogovým koordinátorem v rámci protidrogové prevence  

 

Na začátku školního roku byli všichni ţáci  v rámci třídnické hodiny informováni o 

činnosti výchovného poradce na škole. Byli krátce seznámeni s jeho úlohou ve škole a s 

moţností obrátit se na něho kdykoliv s jakýmkoliv problémem. Pro ţáky, popřípadě jejich 

rodiče, bylo stanoveno úterý odpoledne od 14.50 do 16.00 jako konzultační den. Vycházející 

ţáci byli osobně kontaktováni výchovným poradcem a byl určen postup jejich vzájemné 

spolupráce. 

 

ad 1) V rámci výchovného poradenství se koordinovala práce všech vyučujících v oblastech 

přijímacího řízení na střední školy. Výchovná poradkyně vedla agendu spojenou s přijímacím 

řízením ţáků, předávala budoucím absolventům i jejich rodičům informace o jednotlivých 

školách a učilištích, poskytovala konzultace vycházejícím ţákům i jejich rodičům. 

Spolupracovala s výchovnými poradci a řediteli středních škol a učilišť, s Úřadem práce v 

Domaţlicích, shromaţďovala a připravovala přihlášky ke studiu. Odchod ţáků z MZŠ Kdyně  

v tomto školním roce: z 5.tř. 4 ţáci na G Domaţlice , ze 7.tř. 8 ţáků na G (G Domaţlice 7 –a 

na G Klatovy 1 ţákyně). Dále odchází po splnění povinné devítileté školní docházky 1 ţák ze 

šestého ročníku na Základní školu a Odbornou školu Horšovský Týn a 1 ţák   z 8.tř. na 

SŠzeměd. a potravinářskou v Klatovech. Celkem tedy 2 ţáci dokončili povinnou devítiletou 

školní docházku v niţším neţ devátém ročníku. Z 9.tř. vychází celkem 68 ţáků, z toho 43 

ţáků přechází na G a SOŠ , 4 na studijní obory s maturitou a 21 na učební obory s výučním 

listem.  

 

ad 2)  Ţáci se specifickými poruchami učení, jakými jsou především dyslexie, dysortografie  a 

dyskalkulie, vyţadují individuální přístup učitele. Aby bylo moţno tento přístup aplikovat, je 

nutné vyšetření a přesná specifikace poruchy. Někteří ţáci mají uţ potvrzené specifické 

poruchy učení, u jiných se porucha teprve zjišťuje. Vede se evidence ţáků se specifickými 

poruchami učení – na konci školního roku evidujeme 93 ţáků, z toho 53 na I.stupni a 40 na 

druhém stupni, dále se uplatňuje specifický přístup k dalším  ţákům s poruchami učení, kteří 

byli vyšetřeni pedagogickými poradnami, ale nejsou integrováni. Během celého letošního 

školního roku pracovali 3 učitelé naší školy s dětmi  se SPUCH. Děti 7. tříd pracovaly v rámci 

PVP v předmětu Osobnostní rozvoj  a ţáci 5. tříd měli hodinu reedukace a artefiletiky. 

Zvláštní pozornost je věnována i ţákům talentovaným. 



 

 

 

 

ad.3) Důleţitou součástí práce  výchovného poradce bylo i v letošním školním roce řešení 

individuálních problémů ţáků. Pro tento účel byly vyhrazeny kaţdé úterý konzultační hodiny, 

ale ţáci mohli se svými problémy po dohodě přijít v podstatě kdykoliv. V osobních 

pohovorech  byly řešeny problémy různého charakteru - od problémů s učením přes vztahy se 

spoluţáky  aţ po  problémy se záškoláctvím, nevhodným chováním k vyučujícím a 

kouřením..  

 

ad 4) Společně s koordinátorem protidrogové výchovy věnovala zvýšenou pozornost dětem a 

mládeţi s problémovým vývojem a rizikovým chováním. Společně sledují projevy zneuţívání 

návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy – hlavně šikanování, vandalismus, 

brutalita.  

 

ad 5) V průběhu školního roku bylo plánováno a splněno několik akcí. Jednalo se především o 

návštěvu Úřadu práce v Domaţlicích  a exkurze na vybraných pracovištích v rámci projektu 

Aktivní motivace ţáků ZŠ „Jistota pro budoucnost technických oborů“, který realizzovala 

Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje. V rámci všech výše zmíněných akcí ţáci 

vyslechli také přednášky zaměřené na volbu povolání, ucházení se o zaměstnání a 

vyhledávání pomoci v případě nezaměstnanosti. V rámci volby povolání byli ţáci s rodiči 

pozváni na přednášku o moţnostech dalšího vzdělávání a  prezentaci jednotlivých středních 

škol a učilišť, která se uskutečnila v listopadu 2010. Ţáci osmých ročníků procházejí (pokud 

mají jejich rodiče zájem) testováním profesní orientace, které prováděla p. Koptová z PPP 

Domaţlice během června 2011 přímo ve škole. S výchovnou poradkyní proběhlo 102 jednání, 

více neţ poloviny se zúčastnili rodiče.  

 

Výchovná poradkyně sledovala změny v právních předpisech týkajících se problematiky 

výchovného poradenství a seznamovala s nimi pedagogické pracovníky. Zúčastňovala se 

všech setkání s ostatními výchovnými poradci, s řediteli středních škol a pracovnicemi PPP 

Domaţlice. 

Výchovná poradkyně zajišťovala, aby všichni pedagogičtí a výchovní pracovníci 

spolupracovali se zákonnými zástupci ţáků, účastnila se závaţnějších jednání s nimi. Ve 

spolupráci s třídními učiteli řešila závaţné výchovné problémy a popř. zajišťovala spolupráci 

s pracovníky PPP, s Městským úřadem v Domaţlicích – odborem sociálních věcí a 

zdravotnictví a SVP. 

Výchovná poradkyně se zúčastňovala všech společných jednání a konzultací výchovných 

poradců domaţlického regionu. 

 

 

Mgr. Anna Strnadová - výchovná poradkyně 

 

 

 

 

 

 

III. Hodnotící zpráva Minimálního preventivního programu Školní rok 2010/2011 



 

Minimální preventivní program naší školy je v souladu s Metodickým pokynem 

Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy v prevenci sociálně patologických jevů u 

dětí a mládeţe č. j. : 14514/2000 – 51. 

 

 Specifická protidrogová prevence, která hovoří přímo o drogách je prováděna ve všech 

ročnících (je nutné, aby děti věděly přiměřeně svému věku o drogách co nejvíce). 

 

Prevence rizikového chování je prováděna ve všech ročnících (je nutné, aby děti věděly  

přiměřeně svému věku o rizikovém chování co nejvíce). 

 

Aktivity: 

6. ročník – projekt Vyuţít kaţdý den – pí. Kreuzová + TU šestých ročníků a další 

vyučující 2. stupně + TU z prvního stupně 

8. ročník – Stop PPP – poruchy příjmu potravy – pí. Vroblová 

1. a 9. ročník – Pasování prvňáčků – pí. Svobodová, Ješátková, Votrubová, Václavovičová 

8. ročník – Zahraniční exkurze Itálie – pí. Farkašová, p. Kopta 

7. ročník – lyţařský kurz – pí. Märzová, Farkašová, Bürgerová 

9. ročník – Slavnostní vyřazení ţáků  - pí. Löffelmannová, Paděrová, Svobodová 

6. – 7.  ročník – Techmanie  +  ZOO – pí. Farkašová, Kreuzová, Bürgerová 

9. ročník – Věda v ulicích – pí. Farkašová,  

9. ročník – Exkurze Hornické muzeum Příbram -  pí. Patková, p. Kopta 

6. - 8. ročník - Kreativní demokratická škola - Hra Vizionáři - Farkašová, Kreuzová, 

Bürgerová, Märzová, Patková M. , Bureš V., Götz, Czielová 

6. - 9. ročník - Kreativní demokratická škola - Občanský den - učitele druhého stupně 

9. ročník - Beseda s gynekoloţkou - MUDr. Hrušková - nemocnice Domaţlice 

9. ročník - Exkurze Temelín, Hluboká nad Vltavou - Kreuzová, Bürgerová 

6. ročník - Beseda MěÚ Kdyně - Kreuzová 

5. ročník - Beseda - Návykové látky - Kreuzová 

9. ročník - Beseda - Jak poznám, ţe jsem se (ne)zbláznil - M. Rubricius (Ledovec) 

 

 V průběhu školního roku se ţáci všech ročníků zúčastnili divadelních představení, 

která byla zaměřena na primární prevenci. 

 

 Nespecifická protidrogová prevence jsou všechny aktivity směřující k rozvoji 

harmonické osobnosti dítěte. Odpovídá moţnostem a podmínkám školy: 

 

- Přírodovědné, historické, výtvarné … exkurze ve všech třídách 

- Sportovní, zeměpisné, dějepisné … soutěţe, exkurze různě ve třídách 

- Historicko- přírodovědná  exkurze ve Francii pro 8. a 9. ročníky 

- Práce na školní Zelné zahradě 

- Mimoškolní činnost v zájmových krouţcích 

- Školní výlety 

- Branná cvičení a turistické vycházky 

- Návštěvy místní Městské knihovny a Muzea příhraničí 

 

Učitelé ve svých předmětech o drogách mluví a pomáhají  dětem při vytvoření 

hodnotového systému, posilují sebevědomí dítěte. 

 



Ve školním roce 2010/2011 se všichni vyučující snaţili naučit děti řešit problémy, 

zbavovat se stresu, navzájem si rozumět, rozumět sobě samému, naplňovat svá přání a 

touhy bez nebezpečí. Aktivity byly zařazovány průběţně všemi předměty i ročníky. 

Snahou všech bylo vytvořit bezpečné klima pro ţáky, coţ je nejlepší prevence. 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Věra Kreuzová 

 

 

IV. 

 

Zhodnocení činnosti školy v oblasti EVVO za období šk. roku 2010/2011 

 

Cíle EVVO byly realizovány především prostřednictvím jednotlivých povinných  

předmětů - prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, fyzika, chemie, zeměpis, výtvarná 

výchova, pracovní činnosti, rodinná výchova, občanská výchova, český jazyk, volitelného 

předmětu - základy ekologie, třídnické hodiny, ze zájmových činností především rybářský a 

včelařský krouţek. Ţáci se připravovali a účastnili se biologické, chemické a zeměpisné 

olympiády, korespondenční  soutěţe  Eurorébus. 

 

Konkrétní aktivity: 

 V průběhu celého roku jsme postupně plnili konkrétní úkoly z celostátního projektu 

Recyklohraní: 

o Příběhy našich dědečků a babiček (Čj 2. stupeň – pí Bozděchová, Svobodová 

M., Strnadová, Löffelmannová) 

o Sešlápni - ušetříš (EKP 8. ročník – pí Bürgerová) 

o Vánoční koledy trochu jinak (texty individuálně ţáci 2. stupně, nazpíváno na 

Hv 9. B - pí Märzová) 

o Plakáty - Baterie do koše nepatří (Vv  5.A,B – pí Svobodová J, 8.A,B – pí 

Svobodová M., Farkašová) 

o Zpětný odběr (Vv  5. C – pí Koutná) 

o Recyklace papíru (EKP 9.ročník – p. Kopta) 

o Eko-Abeceda (Ov 9. A,B,C – pí Strnadová) 

 odvoz sběrných baterií – celkem 25kg 

 odvoz drobných elektrozařízení 

odvoz dalších elektrozařízení 

Koncem školního roku jsme nakoupili za body z projektu dvě promítací plátna na stojánku 

dohromady za 2710 bodů. 

Škola se v letošním školním roce zúčastnila všech vyhlášených úkolů a rovněž odevzdala 

k recyklaci použité baterie i vysloužilá drobná elektrozařízení. Tím se zařadila mezi 100 

nejaktivnějších škol! 

Za naši snahu jsme získali diplom spolu s nástěnnými hodinami, jako dárek. Rovněţ jsme 

získali jako bonus 1000 bodů k nákupu odměn z katalogu!  

 26. dubna se uskutečnil projektový den – Den Země na 1.stupni - proběhly tematicky 

zaměřené projekty (po ročnících) ve 4. a 5. ročníku spojené s exkurzemi  

 Ţáci 9. tříd při volitelném předmětu ekologická praktika připravili a 26. dubna u 

příleţitosti oslav Dne Země pro prvňáčky zrealizovali komplexní blok aktivit věnovaný 



rozvoji znalostí a dovedností v třídění a nakládání s odpady. Akce se vydařila, vyučující, 

prvňáčci i deváťáci byli velice spokojeni 

 Piktogramy připomínající ţákům šetření elektřinou a vodou jsou připraveny k 

nainstalování (zajišťovala pí Ješátková) 

Environmentálně vhodný provoz školy 

 V průběhu celého školního roku jsme částečné třídili odpad – papír, plasty, alobal, 

baterie, drobná elektrozařízení a další elektrozařízení (byl rozšířený počet nádob na 

plasty ve staré budově).   

 Pečovali jsme o Zelenou zahradu a zeleň na škole především v hodinách pracovních 

činností 

 Účastnili jsme se okresní soutěţe O největší alobalovou kouli v kategorii kolektiv. 

Umístili jsme se v kategorii kolektiv na 2. místě a získali tak pro školu a ţáky 3 míče. 

 Materiály k EVVO a řešení úkolů k recyklohraní jsou aktualizovány   ve sloţce EVVO 

na „K“. 

  

Co se neuskutečnilo, návrhy, doplnění: 

 

nesplněno: 

Další vzdělávání ped. pracovníků 

Chybí na škole odborně vyškolený koordinátor EVVO. 

 

Doporučení:  

 - vytvořit si časový prostor v nových tematických plánech pro vyuţití alespoň jednoho 

výukového programu z nabídky ekologických organizací Tereza, Ametyst, ...(důvod – jsou 

vyzkoušené, odborně vedené, je moţnost si vyzkoušet jiné metody práce) hlavně pro hodiny 

prvouky, přírodovědy, přírodopisu či ekologických praktik 

 - do tematických plánů pro příští rok zařadit úkoly z eko-abecedy pro 5.ročník 

v hodině přírodovědy a v 9. ročníku v hodině občanské nauky 

  

 

Za spolupráci na realizaci projektu kolegům děkuji 

                  28. 6. 2011 Mgr.Czielová 

 

 

 

V. ICT 

 

Z hlediska počítačového vybavení je škola vybavena průměrně vzhledem ke své velikosti a 

počtu ţáků a je stále co zlepšovat. 

V tomto roce škola disponuje 45 počítači, z nichţ je 32 přístupno ţákům ve dvou 

počítačových učebnách, které jsou umístěny v hlavní budově v Komenského ulici a jsou 

vyuţívány ţáky 1. i 2. stupně. Všechny počítače jsou vybaveny vysokorychlostním 

internetem. Počítačové učebny jsou vyuţívány podle potřeb i ostatními vyučujícími, kteří si 

plánují efektivní vyuţití 14 dní dopředu.  

Kromě toho je zřízeno pět učeben s interaktivní tabulí ( dvě na II.stupni , třetí na I.stupni 

v budově na náměstí a další dvě v novém pavilonu pro I. st. ),které jsou vyuţívány podle 

potřeby vyučujících na obou stupních.  



Všechny IT učebny jsou nejčastěji vyuţívány v hodinách Aj, Nj, Čj, D, Př,D,F, Ekp 

(vyučující stále zdokonalují své prezentace). Více práci s interaktivní tabulí vyuţívají 

vyučující na druhém stupni. 

Škola je velmi dobře vybavena výukovými programy pro všechny předměty a tyto jsou běţně 

zařazovány do výuky. 

Počítačové vybavení školy je také vyuţíváno v odpoledních hodinách krouţky a kurzy pro 

dospělé. 

 

Ing. Jana Märzová  

 

 

 

 

 

 

 

 


