ZŠ a MŠ Stupno

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno
za školní rok 2014/2015
1. Charakteristika školy
1.1. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace
úplná adresa:
Stupno 62, 338 24 Břasy 1
právní forma:
příspěvková organizace
telefonní spojení: 371 791 736
faxové spojení:
371 791 736
e-mailové spojení: zs.stupno@seznam.cz
IZO ředitelství:
650 013 620
IČO:
69 98 39 09
ředitel školy:
Mgr. Jaroslava Auterská
1.2. Zřizovatel: Obec Břasy, 338 24 Břasy 350
Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností
od 8. 2. 2006
1.3.

Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006
s účinností od 8. 2. 2006

1.4.

Seznam pracovišť

Ředitelství hl. bud.
ZŠ 1. stupeň
MŠ Stupno
MŠ Břasy
ŠD
ŠD
ŠJ

Adresa
Stupno 62, 338 24 Břasy 1
Stupno 145, 338 24 Břasy 1
Stupno 311, 338 24 Břasy 1
Břasy 165, 338 24 Břasy 1
Stupno 145, 338 24 Břasy 1
Stupno 17, 338 24 Břasy 1
Stupno 311, 338 24 Břasy 1

Počet tříd
4
7
4
1
4
1

Počet žáků
77
127
81
28
64
35
286 strávníků

1.5 Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Duhová škola

Č. j.

V ročníku

zš 258/2007

1. – 9.

1.6 Součásti školy
Název součásti

MŠ
ZŠ
ŠD (samostatná)

Kapacita

Počet žáků

Počet tříd,
oddělení
13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15
147
147
111
114
5
5
318
318
204
212
11
11
105
105
99
93
5
4
1

Počet přepočtených
pedagogických
pracovníků
8+1AP
14,818
3,333
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Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
ŠJ ZŠ
360
299
32
ŠJ MŠ 130
28
5
* bez cizích strávníků

Celkový počet
zaměstnanců
5
2

Doplňková činnost: průměrný počet strávníků
vyčleněný počet zaměstnanců

44
0,77

1.7 Typ školy
úplná
neúplná

(spojené ročníky v jedné třídě: ne
(spojené ročníky v jedné třídě: ne

ano – které:
ano – které:

Přepočtený počet
zaměstnanců
4,75
0,9

-

)
)

1.8 Spádový obvod školy
Břasy, Stupno, Kříše, Vranovice, Darová, Všenice, Střapole, Sedlecko,
Bušovice, Bezděkov, Březina.

1.9 Specializované a speciální třídy

Vyrovnávací třída
Přípravná třída
Speciální třída
Specializovaná třída
S rozšířenou výukou
S rozšířenou výukou TV

Počet
tříd
0
0
0
0
0
0

Počet zařazených žáků
0
0
0
0
0
0

Poznámka

Dle výkazu V3a-01
Dle výkazu V3a-01
Jaký předmět:
Dle výkazu V26-01

1.10 Individuální integrace postižených dětí
Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývoj. poruchou učení a chování
Celkem
Specializovaná výuka pro žáky s SPU: ANP - 2 hodiny týdně
(oddělená výuka v předmětech)

2

Počet žáků
2
0
0
2
0
0
7
11
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1.11 Materiálně technické zajištění školy
Výuka probíhá ve dvou budovách. V budově u závor jsou třídy 1. - 4. ročníku, v budově u
kostela třídy 5. - 9. ročníku pro školní rok 2014/2015. Je to z důvodu nárůstu počtu tříd na 1.
stupni. Škola má vlastní tělocvičnu a hřiště. Vybavenost tříd a učeben je výborná.
V rámci projektu „ Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství „
S názvem projektu Interaktivní Duhová škola (CZ.1.14/2.4.00/34.03197), kde jsme partnerem
tohoto projektu, jsme vybavili učebny a třídy chybějícím novým nábytkem a technickým
zázemím. Na 2. stupni bude vybaveno 5 kmenových tříd novým skříňovým nábytkem, 2
kmenové třídy lavicemi a židlemi. Byla inovována zastaralá jazyková učebna moderními
ovládacími moduly, vybavena interaktivní tabulí, počítačem, televizí, DVD přehrávačem.
Počítačová učebna byla vybavena interaktivní tabulí, počítači a tiskárnou. Byly zakoupeny
tablety nejen pro žáky, integraci ale i pedagogický sbor. Interaktivní učebna byla dovybavena
počítačem a kopírkou. Do učeben byly nainstalovány televize s DVD přehrávači.
V budově 1. stupně jsou ve všech kmenových třídách nainstalovány interaktivní tabule, do
počítačové učebny je nainstalován chybějící software. Třídy a učebny byly vybaveny
požadovanou technikou - počítače, tiskárna, kopírka a tablety. Dále byl doplněn kabinet
fyziky, chemie a dílen učebními pomůckami, dílny i novým nábytkem. Dále se dovybavila
tělocvična a hřiště školy sportovními pomůckami a kabinet hudební výchovy elektronickými
kytarami a klávesami.
Škola byla ještě partnerem projektu „ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH
ŠKOLÁCH“, Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, registrační číslo
CZ.1.07/1.3.00/51.0020.
Projekt byl zaměřen na vzdělávání učitelů v práci s dotykovými zařízeními, jako jsou tablety,
notebooky, interaktivní tabule. V tomto školním roce se každý měsíc celý pedagogický sbor
učil ovládat tato dotyková zařízení, abychom dokázali rozšířit a oživit výuku našich žáků. Po
proškolení učitelům zůstalo 10 tabletů a 4 notebooky. V příštím školním roce budou mít
v rámci projektu „ Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství „
S názvem projektu Interaktivní Duhová škola (CZ.1.14/2.4.00/34.03197), obě budovy
základní školy k dispozici 40 tabletů pro žáky, aby i oni se mohli naučit pracovat s novými
technologiemi a nebyli přesvědčeni, že tablety jsou určeny jen na hraní her.
Ve školním roce 2014 / 2015 byly provedeny tyto úpravy:
ZŠ – odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP. Přes prázdniny jsme v budově 1. stupně
včetně školní družiny provedli rozvody sítí na připojení k internetu, tak aby všechny učebny
mohly plně využívat tablety, počítače a nainstalovanou techniku. Bylo nainstalováno
zabezpečovací zařízení v budově 1. stupně. Budova 2. stupně je již zajištěna.
MŠ Stupno – odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP – doplnění vybavenosti tříd podle
požadavků vedoucí mateřské školy a doplnění hraček dle požadavků. Třídy ve staré školce
byly vybaveny novým nábytkem.
MŠ Břasy - odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP, doplnění vybavenosti třídy podle
požadavků vedoucí mateřské školy. Nový nábytek bude nastěhován v podzimních měsících.
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ŠJ Břasy, Stupno - odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP, dokoupení potřebného
nádobí a doplnění vybavenosti kuchyní, zakoupení nové bílé techniky dle potřeby (lednice,
mrazáček)

1.12 Rada školy
K 1. 1. 2006 byla obcí Břasy zřízena školská rada při ZŠ a MŠ Stupno. Školská rada je
složena ze zástupců zřizovatele (Obec Břasy), rodičů a pedagogických pracovníků. Ve školním
roce 2014 / 2015 proběhla dvě zasedání.

2. Personální zabezpečení činnosti školy

2.1.

Přehled o zaměstnancích školy

Počet pracovníků * (ostatní + pedagog. prac.)
13/14
14/15
46/41,912
44/41,298
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

2.2.
Součást
PO

Počet pedagogických pracovníků *
13/14
14/15
30/28,432
29/27,868

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
SpŠ
SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + VŠ jiné bez
DPS *
DPS *
6
2
1
1
14

MŠ
ZŠ
ZvŠ
ZUŠ
DDM
SJŠ
ŠD, ŠK
2
2
* DPS = doplňkové pedagogické studium
2.3.

Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015

Počet pedagogických pracovníků
přepočtený stav dle 2.1.
27,868

Průměrná délka
pedagogické praxe
19

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.
– absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD, MŠ
- v důchodovém věku

4

Průměrný věk
43,3
---------------27
1
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2.4.

Výuka vedená odborně způsobilým učitelem

Aprobovanost výuky
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
- z toho počet neaprob. hodin

268
47

%
100
17,53

V kterých předmětech
------------------------------NJ, F, Z, Př, TV, Aj, IKT

Některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné):
Zájem o předmět, dlouholetá zkušenost s výukou a další vzdělávání dokážou nahradit
aprobovanost v některých předmětech. Dokazují to úspěchy v okresních kolech soutěží a
olympiád – sportovní soutěže, vědomostní soutěže – viz. kap. 7.6. účast v soutěžích a
olympiádách.

2.5.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí

52
(některé formou kurzů – AJ)
22
PC a Jazyková škola Plzeň, NIDV a ost.

Celkový počet účastníků
Vzdělávací instituce

Přehled akcí

Vedoucí pracovníci
Zákon o ped. pracovnících
Výzva 51- CZ.1.07/1.3.00/51.0020
ČŠI -iPortal
KÚ-projektové žádosti
Postupy řešení a možnosti spolupráce
Ohrožené dítě ve škole - sociální ochrana dítěte
Koučování jako metoda vedení lidí

Počet
účastníků
1
1
1
1
1
1
1

Oblast cizích jazyků
Kurz Aj pro velmi pokročilé II
Konference Aj

1
1

Prohloubení odbornosti
Pohádka v tvořivých činnostech MŠ
Integrované dítě v hodinách ČJ
Vyučování dějin 19. a 20. st.ve vlastivědě na 1. st
Online tvorba obrázků, koláží, úprava fotografií
Výtvarná výchova v ČJ

1
1
1
1
1
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Hudební dílna - Sněží, sněží
Kreativní výtvarné techniky - podzimní tvoření
Kreativní výtvarné techniky - vánoční ozdoby
Autismus trochu jinak
Výuka žáků-cizinců na 1. st. ZŠ
Poruchy chování u dětí v předškolním věku
Tvořivé pokusohraní 2
Využití výtv. umění v hodinách ČJL
Žák se SVP z hlediska legislativy
Oceánie-šťastná periférie světa
Práce s knihou v mateřské škole
Připraveným štěstí přeje….
Čeština nemusí být nudná
Vyučování dějin ve vlastivědě na 1. st.
Image pedagoga
Řemesla a povolání s hudbou a pohybem
Kreativní výtvarné techniky
Čarujeme s drátem
Klimatická změna a její sociální dopady
Pohybem ke zdravému vývoji dětí předšk. věku
Metody a formy práce vedoucí ke čten. gram.
Dyslek. a dysgraf.to má těžší, ale všechno zvládne
Náročné živ. situace u dětí předškolního věku
Nejlepší nápady do prvouky 1. třídy
Rozvíjení grafomot. prostřednictvím rytm. cvič.
Jak na preventivní program
Nejlepší nápady do prvouky 1. třídy
Neukázněné dítě v předškolním věku
Metody aktivizace a motivace žáků v hod. MA
Hyperaktivní dítě v MŠ
Tvoříme pravidla s dětmi
Bádání a zkoumání v MŠ
VEMA
Závěr roku v účetnictví PO
VEMA
Aktuality v účetnictví
Seminář pro účetní
VEMA

6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1. Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
32+1dodatečný

Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
navržen skutečnost
2
2
31
2

Zápis do 1.třídy

Letošní zápis dětí do první třídy probíhal v základní škole pod dohledem dvou skupin
učitelek, aby letošní zápis probíhal rychleji, pohodověji a rodiče nemuseli dlouho čekat.
V první skupině byla p.učitelka Heringová a Gabrielová, ve skupině druhé p. učitelky
Arenšteinová a Škabradová. Konal se ve středu 28. 1. 2015. Při zápisu nám pomáhaly jako
vždy naše žákyně, které pracují na škole jako peer aktivistky. Celkem k zápisu přišly 32 děti,
z toho je jich 30 přijato, a 2 jsou ve správním řízení z důvodu žádosti o odklad povinné školní
docházky.

3.2.

Počet
celkem
16

Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky

gymnázia
0

Z toho přijatých na
SŠ s maturitou
SOU
10
6

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.
-

U
0

Jiné
0

---------------1
0

analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti jejich
dalšího zapojení do vzdělávání

Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia
- přijatých na víceletá gymnázia

---------------1
1
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 2014 / 2015

4.1.

Prospěch žáků (stav k 30.6.)

Počet žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Neklasifikován

212

144

65

1

2

0

-

Důvod neprospěchu – častá absence, nedostatečná příprava na vyučování

4.2.

Prospěch žáků (stav k 31.8.)

Počet žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

212

144

67

1

4.3.

Odložena
klasifikace

Chování žáků

Snížený stupeň z chování

Počet žáků
1. pololetí
0
0

- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

4.4.

Opakování
ročníku ze
zdrav.důvodů
0

2. pololetí
0
0

Docházka žáků (celkem za školní rok)

Zameškané hodiny celkem za školní rok
- z toho neomluvené

21 076
0

Nejlepší žák školy
Na základě daných kritérií vyhlašujeme každoročně nejlepšího žáka školy.

Školní rok
1997/1998
1998/1999

Nejlepší žák
Martin Caletka
Zuzana Jírová
8

0
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1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Jana Kafková
Pavlína Vondráčková
Drahomír Rychecký
Veronika Koželuhová
Kateřina Štraubová
Tereza Škopková
Michal Kodet
Fischerová Eliška
Kristýna Mytašová
Alena Šperlová
Dominik Častorál
Markéta Bártová
Veronika Králová
Tomáš Zikmund
František Horejš
Tereza Šperlová

V letošním školním roce zvítězila Tereza Šperlová, na 2. místě skončila Natálie Fridrichová a
3. místo obsadila Jana Kupcová. Všichni budou pokračovat ve studiu na středních školách.
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4.5.

Přehled volitelných a nepovinných předmětů

Učební plán - 2. stupeň
Vzdělávací
Vzdělávací
obor
oblast
Český jazyk
a literatura
Jazyk a jazyková
Cizí jazyk
komunikace
Další czí jazyk
Matematika a její
aplikace

Matematika a její
aplikace

Umění a kultura

7.
4

8.
4

9.
3+1

Anglický
jazyk
Německý jazyk

3

3

3

3

12

12

0+2

0+2

0+2

6

6

6

Matematika

4

4+1

4

3+1

15

17

2

1

2

1

11

12

1

21

23

2

10

10

10

11

1

3

4

1

Informační
a komunikační
technologie
Dějepis
Občanská výchova

1

0+1

1+1
1

2
1

2
1

2
1

Fyzika

Fyzika

1+1

1

2

2

Chemie

Chemie

2

2

Přírodopis

Přírodopis

Zeměpis

Informační
a komunikační
technologie
Dějepis
Člověk a společnost Výchova k občanství

Informační
a komunikační
technologie

Člověk a příroda

Ročník
6.
4+1

Vyučovací
předmět
Český jazyk

1+1

1

1

2

Zeměpis

1

2

2

1

Hudební
výchova

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná
výchova
Výchova ke zdraví

Výtvarná výchova

2

2

1

Výchova ke zdraví

1

1

0+1

Tělesná výchova
Člověk a svět
práce

Tělesná výchova

2

2

2

2

Pracovní činnosti

1

1

1

0+1

Vyučovací
předmět
Fyzikálně-chem.
praktikum
Seminář ČJ

Ročník
6.

7.

8.

9.
0+1

0+1

0+1

2

2

0+1

0+1

3

3

1

1

1

1

1

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Celkem Z toho
Minim.
č.dotace předměty DČD*
2
17
15

Volitelné předměty

Seminář
z matematiky
Přírodovědné
praktikum
Zeměpisné
praktikum
Celková povinná časová dotace
Z toho volná disponibilní časová dotace
* DČD - disponibilní časová dotace

0+1
0+1
0+1
30
6

Nepovinné
ANP…………………………2 hodiny

10

30
5

31
5

31
8

Celkem Z toho
Minim.
č.dotace předměty DČD*
1
1

122
24
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4.6.

zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
(dle Metodického pokynu MŠMT č. j. 19 485/01-22)

Ročník – počet hodin
1.-4. téma
-sebepoznání
-rozhodování
-akční plánování
-adaptace na životní změny
- Okresní metodik primární prevence

5.

2

- Občanská výchova, pracovní činnosti

6.

7.

8.

9.

2

2

2

2

4

4

8

6

4

4

8

8

5.- 9. téma
-možnosti absolventa ZŠ
-informační základna pro volbu
povolání
-orientace v důležitých profesních
informacích
-rovnost příležitostí na trhu práce
-svět práce a dospělosti
- Občanská výchova, pracovní činnosti
- Úřad práce

4

- Exkurze

4

4

- Pedagogicko-psychologická
poradna-profesní orientace
Celkem

4
4

2

10

14

22

28

5. Vzdělávací program pro základní vzdělávání
5.1. Školní vzdělávací program
Motivační název:
Vydán dne 27. 8. 2007, č. j. 258/2007 vstoupil v platnost dne 3. 9. 2007 a výuka na jeho
základě probíhala v 1.- 5. a 6.-9. ročníku. V průběhu roku pedagogičtí pracovníci
shromažďovali poznatky z výuky a přenesli je do ŠVP pro příští školní rok.
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Charakteristika školního vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na
principech činnostního učení.
Školní vzdělávací program vychází v souladu s RVP ZV z poznatků, že:
•
v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem
sebe, (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo);
•
k učení je třeba žáky motivovat a činit je zajímavým a přiměřeným jejich věku;
•
nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, k
tomu lze dospět tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět
činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry – objevovat;
•
chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro
učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu;
•
kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a
použitelnost pro život;
•
efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na přípravě
(připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové mechanismy k hodnocení
výsledků vzdělávání postavené na průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování
schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí
a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka;
•
pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a
vedou k celkově dobrému zvládání učiva.

5.2. Informační technologie na naší škole
Mobilní telefony, počítače, internet a další informační a komunikační technologie se objevují
v různých oblastech každodenního života celé společnosti, kde hrají stále významnější roli.
Proto i naše škola usiluje o takové vybavení, které by zajistilo přípravu žáků v této oblasti.
V rámci projektu „ Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství „
S názvem projektu Interaktivní Duhová škola (CZ.1.14/2.4.00/34.03197), kde jsme partnerem
tohoto projektu, jsme vybavili učebny a třídy chybějícím novým nábytkem a technickým
zázemím. Na 2. stupni byla inovována zastaralá jazyková učebna moderními ovládacími
moduly, vybavena interaktivní tabulí, počítačem, televizí, DVD přehrávačem. Počítačová
učebna byla vybavena interaktivní tabulí, počítači a tiskárnou. Byly zakoupeny tablety nejen
pro žáky, integraci ale i pedagogický sbor. Interaktivní učebna byla dovybavena počítačem a
kopírkou. Do učeben byly nainstalovány televize s DVD přehrávači.
V budově 1. stupně jsou ve všech kmenových třídách nainstalovány interaktivní tabule, do
počítačové učebny je nainstalován chybějící software. Třídy a učebny byly vybaveny
požadovanou technikou - počítače, tiskárna, kopírka a tablety.
Škola byla ještě partnerem projektu „ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH
ŠKOLÁCH“, Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, registrační číslo
CZ.1.07/1.3.00/51.0020. Projekt byl zaměřen na vzdělávání učitelů v práci s dotykovými
zařízeními, jako jsou tablety, notebooky, interaktivní tabule. V tomto školním roce se každý
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měsíc celý pedagogický sbor učil ovládat tato dotyková zařízení, abychom dokázali rozšířit a
oživit výuku našich žáků. Po proškolení učitelům zůstalo 10 tabletů a 4 notebooky.
Na škole máme 2 počítačové učebny, které jsou nepřetržitě připojeny na internet. Žáci mají
možnost, pokud dodržují daná pravidla, využívat učebny od 7,00 hodin až do odjezdu
dopravních spojů. Internet využívají k vyhledávání informací, podkladů pro samostatné práce
a referáty a ke komunikaci s ostatními. Připojení na internet je zajištěno také na 1. stupni.
Celkově máme v provozu 10 interaktivních tabulí. Využití těchto učeben v hodinách přináší
velkou změnu pro práci učitelů s dětmi.

5.3. Školní program EVVO
K důležitým kompetencím rozvíjených EVVO patří zejména:
V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální:
• aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů
životního prostředí,
• hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí,
• schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím.

V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí:
• osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a
uplatňovat je v každodenním životě
• uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání
(odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií
udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí).
V oblasti kompetence občanské:
• znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a
následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám,
• uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu
životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické
provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich
příčinám,
• orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí
od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti,
• odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně
se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a
rozhodovacích procesů o využívání krajiny,
• projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí
vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen
hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.
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Cíle environmentální výchovy
Hlavním cílem tohoto celku je připravit žáky pro udržitelný rozvoj, který byl již v roce 1992 na
základě studie OSN „Naše společná budoucnost“ označen za jedinou možnou pozitivní
perspektivu lidské civilizace.

Vědomosti
 porozumění souvislostem v biosféře a vztahům člověka a prostředí
 získávání informací o přírodě, o okolním prostředí, o ekologických problémech a
jejich řešení
 poznávání a chápání rozdílností ve vývoji lidské populace
 pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy současného světa
 nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
 rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i
mezinárodní úrovni
 tvořivý přístup k řešení ekologických problémů

Schopnosti, dovednosti, návyky
 umět a chtít získávat informace o ekologických aktivitách, hodnotit a vidět je v širších
souvislostech
 využívat písemné podklady, sdělovací prostředky a internet k získávání informací
 pozorovat vnímavě přírodu, správně se v ní chovat, umět pečovat o rostliny a
živočichy
 slušně se chovat v prostředí obce a aktivně se účastnit na zlepšování okolního
prostředí
 umět komunikovat o problémech životního prostředí se spolužáky i dospělými,
vyjadřovat a racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska
 přikládat nejvyšší hodnotu životu a jeho ochraně
 chápat význam a nezbytnost udržitelnosti rozvoje a ochrany životního prostředí
 být vnímavý ke kráse přírody a k estetickým hodnotám okolního prostředí
 přijmout své zásady životního stylu šetrného k okolí
Úkoly environmentální výchovy (EV) pro školní rok 2014 / 2015







zařadit do tematických plánů jednotlivých předmětů problematiku EV
sledovat a všímat si okolí školy, provádět pravidelný úklid
ekologizace provozu školy:
úspory energie - vytvoření ekohlídek na 1. a 2. stupni, které budou pravidelně
kontrolovat šetření el. energií v prostorách tříd, chodeb a toalet (svítím jen tam, kde
je třeba)
snižování produkce odpadu a jeho třídění
snižování spotřeby vody - vytvoření ekohlídek na 1. a 2. stupni, které budou
pravidelně kontrolovat šetření vodou v prostorách tříd a toalet (kontrola kapajících
kohoutků)

14

ZŠ a MŠ Stupno










školník bude sledovat teplotu v prostorách školy a zajistí úsporné vytápění
v rámci EV využívat všech dostupných informačních a vzdělávacích zdrojů
(Ekocentrum Radnice, knihovna, ZOO Plzeň – environmentální centrum Lüftnerka,
SEV Ametyst – Prusiny, internet)
vycházky zaměřit na poznávání funkcí ekosystémů – les, rybník, potok, louka – 1. st.
pečovat o okolí školy, školní pozemek i skleník – 2. st.
v zimě se starat o krmítka pro ptáky – 1. st.
zajištění celoškolní akce Den země – duben
2. st. – rozmístění nádob na tříděný odpad
zhotovení nástěnky s ekologickou tematikou – 1. a 2. st.

Zhodnocení environmentální výchovy za školní rok 2014 /2015
Ve školním roce 2014/2015 došlo k naplnění daných úkolů. Žáci provádí kontroly a hlídky,
které vedou k úsporám energií a spotřeby vody. Jako každý rok jsme se podíleli na třídění
starého papíru, novin a časopisů. Sběrem PET víček jsme podpořili Centrum Hájek. V rámci
plnění úkolů environmentální výchovy se aktivně účastníme projektu Recyklohraní. Cílem je
učit děti aktivně a správně třídit odpad. Děti do školy nosí staré a nefunkční
elektrospotřebiče a baterie. Dále pak ve škole separují plasty a papír, to už se stalo jakousi
automatickou činností. Nádoby na tříděný odpad jsou ve škole rozmístěné na každé chodbě.
Pravidelnou akcí s ekologickou tematikou je Den Země, jehož oslavu jsme si připomněli 2.
května vycházkou do přírody. Žáci 2. stupně se nejdříve seznámili s významem a historií
tohoto mezinárodně slaveného dne a v souvislosti s tím si připomněli potřebu ochrany
životního prostředí, třídění a recyklace odpadů i lepšího využití energií. Poté se již každá třída
věnovala vlastnímu programu, který vycházel právě ze vztahu k zemi v širokém slova smyslu.
Nadále pokračujeme v rozvíjejícím se trendu prohlubování environmentální výchovy a
podněcujeme v dětech potřebu chovat se ekologicky a šetrně k našemu životnímu prostředí.

6. Výchovné poradenství
Individuální integrace postižených dětí
Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývoj. poruchou učení a chování
Celkem
Specializovaná výuka pro žáky s SPU: ANP - 2 hodiny týdně
(oddělená výuka v předmětech)
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6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství
Výchovná poradkyně má zpracovaný plán činnosti.
Zajišťovaná činnost:






Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - integrace žáků, zpracování
individuálních plánů, spolupráce s rodiči a učiteli integrovaných žáků, sledování
práce s těmito žáky
Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení výchovných a výukových problémů
Poradenství k volbě povolání - informace o oborech vzdělávání a jednotlivých
profesích, o vzdělávací nabídce středních škol a učilišť Plzeňského kraje, o
přijímacím řízení, informační a poradenská činnost pro žáky a jejich rodiče,
seznámení s informačními zdroji k volbě dalšího vzdělávání, spolupráce s třídními
učiteli vycházejících žáků
Spolupráce s organizacemi - Policie ČR, PPP, OSPOD, SVP a další

Uskutečněné akce - volba povolání 2014 - 2015
Datum

Název

Místo konání

Třída

Poznámka

15. 10.
24. 10.
5. 11.

SŠ Rokycany
SOU stavební Plzeň
SŠ Kralovice

škola

9.

6. 11.

Ukázkový den

SPŠ stavební

9. dívky

Gymnázium a SOŠ
Rokycany,
SŠ Rokycany
SPŠ strojnická a SOŠ
profesora Švejcara
Plzeň

škola

9.

25. 11.

Techmánie

Plzeň

8. dívky

26. 11.

Beseda k volbě
povolání

Úřad práce
Rokycany

9.

Informace o učebních
a studijních oborech
a možnosti dalšího
uplatnění
Projekt „Technika a
ICT – Cherchez la
femme ( Za vším
hledej ženu) „ –
přiblížení studia v
oboru geodézie a
stavebnictví
Informace pro rodiče
i žáky k volbě
povolání o oborech
na SŠ, o přijímacím
řízení a možnostech
studia na těchto
školách – třídní
schůzky
Projekt „Technika a
ICT - workshoop pokusy a interaktivní
expozice
Informace o úřadu
práce, o volbě
povolání

13. 11.
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28. 11.

Den otevřených dveří
SŠ Rokycany

SŠ Rokycany
SOU lesnické

9.

Testy profesní
orientace
Vyhodnocení
profesních testů

škola

9.

škola

9.

10. 4.

Beseda k volbě
povolání

Úřad práce
Rokycany

8.

23. 4.

Exkurze do Daikinu

Daikin Plzeň

7., 8. dívky

12. 12.
15. 1.

Ukázkový den –
prohlídka učiliště,
prezentace oborů SŠ
a SOU
Zadání testů PPP
Rokycany
Seznámení žáků a
rodičů s výsledky
testů
Informace o úřadu
práce, o volbě
povolání
Projekt „Technika a
ICT – seznámení
s výrobou klimatizací,
beseda s odbornicí

6.2 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
Cílem minimálního preventivního programu je působení na zdravý životní styl žáků, rozvíjení
jejich sociálních dovedností, odpovědnosti za chování. Je potřeba naučit je, aby si
uvědomovali následky svého chování a jednání, vytvářet pozitivní sociální klima ve třídě i
škole, rozvíjet komunikační dovednosti žáků, pěstovat právní vědomí, mravní a morální
hodnoty. Jeho úkolem je dále zvyšovat odolnost žáků vůči negativnímu působení nabídky
alkoholu a drog a dalších sociálně patologických jevů. Poskytovat poradenskou činnost a
nabídnout využití volného času.
K realizaci MPP jsou využívány různé formy – přednášky, besedy, nácvik dovedností, peer
program, komunitní kruh, třída plná pohody, adaptační pobyty, kulturní akce, soutěže,
zapojení co největšího počtu žáků do kroužků.
Naše škola podala v loňském školním roce projekt prevence rizikového chování pod názvem
„Člo(věk) – homo sapiens sapiens“, s jehož realizací jsme pokračovali od září do prosince
letošního školního roku. Dále jsme uskutečnili řadu akcí např. víkendový pobyt žáků 6. a 9.
třídy v Hlavatici u Zbiroha, soutěže, besedy s odborníky, návštěvu Střediska výchovné péče,
den otevřených dveří.
V únoru jsme podali nový projekt z programu PK - Podpora preventivních aktivit a výchovy
k toleranci pod názvem „Kalokagathia 21. století“ a získali dotaci 24 000 Kč. Ústředním
tématem projektu je zdravý životní styl. V rámci výchovy ke zdraví byla zvolena čtyři témata
mající zásadní vliv na lidské zdraví:
6. ročník: Pohybové aktivity, význam tělesných cvičení pro lidské zdraví
7. ročník: Vliv stravy na kvalitu lidského života, poruchy příjmu potravy
8. ročník: Závislost lidského zdraví na životním prostředí
9. ročník: Organizace práce a odpočinku, zájmy, podnětné rodinné a školní prostředí
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Žáci do projektu vstupují s vlastními poznatky a zkušenostmi a nově získanými odbornými
informacemi. Na jejich základě pak dokazují pozitivní význam těchto faktorů pro lidský
organismus.
Záměrem projektu je vést žáky k zodpovědnému přistupování ke svému zdraví a životu.
Vlastní zkušeností dospějí k poznání, že kvalitu svého života mohou sami ovlivňovat, a to již
v období dospívání. Je třeba, aby se rovněž ztotožnili s faktem, že jsou za své zdraví plně
odpovědni, že jen vyvážený přístup k sobě samému jim zaručí dlouhý a kvalitní život.
K vytvoření základního odborného portfolia svým dílem přispějí odborné přednášky na
vybraná témata a tematické výjezdy.
Motto: „Nežijeme proto, abychom jedli, jíme proto, abychom žili.“
Začátkem školního roku nás čeká víkendový pobyt s preventivním programem, besedy,
příprava a realizace dne otevřených dveří.
Všechny třídy byly zapojeny do akcí školní žákovské samosprávy, která vyhlašuje každý měsíc
soutěže.
Jako peer aktivisté pracovali žáci 7. třídy - S. Špilarová, H. Štochlová, M. Vokáčová,
D. Bek a 8. třídy – N. Machoňová, N. Vildmanová, K. Spěváčková, kteří pomáhali
s preventivními programy, s peer programem, s akcemi školy – např. zápis dětí do 1. třídy ZŠ
a do MŠ, s prodejem předmětů pro charitativní účely, s tvorbou nástěnek, přípravou soutěží
apod.
V prosinci jsme v rámci charitativní sbírky vybrali prodejem drobných dárků celkem
4 750, - Kč, z toho 1 850 Kč pro OS „ Život dětem“, 2 400 Kč pro „Fondu Sidus“ a 500 Kč pro
„CPK Chrpa“.
Vyhodnocení realizace projektu ve školním roce 2013/2014 – 2014/2015
1. Název projektu: Člo(věk) – homo sapiens sapiens
2. Popis a záměr projektu:
Projekt se snažil reagovat na problém, který současnou (nejen) českou společnost
trápí, a to na celkový úpadek morálních hodnot. Ústředním tématem byla zvolena
problematika lidských práv a jejich dodržování. V rámci evropské i globální výchovy mapoval
jejich postavení v hodnotovém žebříčku různých společností ve vybraných částech světa. Žáci
do projektu vstupovali s vlastními poznatky a zkušenostmi a na jejich základě pak tato
společenství hodnotili.
Záměrem projektu bylo uvědomění si faktu, že bez zachování a vyžadování morálních
hodnot není život člověka plnohodnotný. Tuto skutečnost si žáci připomínali při návštěvě
konkrétních míst České republiky spojených s tragickými událostmi 2. světové války.
Ztotožnění se s cílem projektu přispělo k utváření pozitivních vztahů mezi žáky.
3. Cílová skupina: žáci 1. – 9. třídy, žáci s SPU a SPCH, rodiče žáků, pedagogové
4. Realizátoři projektu: Mgr. Miloslava Pěnkavová – výchovný poradce
Mgr. Radka Vokáčová – metodik primární prevence
Vedení školy
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Lidská práva a jejich morální status
6. ročník: Evropa
7. ročník: Afrika
8. ročník: Asie
9. ročník: Amerika
V rámci výchovy v globálních souvislostech byly vybrány jednotlivé kontinenty jako
představitelé čtyř různých, ale v některých rovinách stejných, světů. Jednotlivé ročníky se
zaměřovaly na vyhledávání konkrétních pozitivních i negativních projevů v oblasti dodržování
lidských práv. Metodika a způsob prezentace byly zcela v jejich kompetenci.
V rámci našeho školního MPP a ve spolupráci s PEER programem byla část projektu
připravena pro žáky 1. stupně. Formou her, písniček a soutěží byli žáci vedeni k utváření
kamarádských vztahů ve třídách. Důraz byl především kladen na správnou komunikaci,
vzájemný respekt a pomoc v nouzi. Jako lektoři zde vystupovali vybraní žáci 7. a 8. ročníku,
kteří se realizují v tzv. peer programu.
Akce konané v rámci projektu.
1. Návštěva Památníku v Terezíně a prohlídka Muzea ghetta.
- Dne 9. 5. 2014
- Exkurze byla zrealizována pro žáky 2. stupně
2. Víkendový pobyt v rekreačním středisku Hlavatice u Zbirohu.
- ve dnech 12. 9. – 13. 9. 2014
- žáci 6. a 9. ročníku
3. Návštěva Židovského města v Praze
- dne 30. 10. 2014
- žáci 8. a 9. ročníku
- prohlídka vybraných objektů, přednáškový program Hanin kufřík
4. Beseda na téma „Lidská práva“
- Dne 24. 11. 2014
- Žáci 2. stupně
5.
-

Návštěva Střediska výchovné péče v Plzni
Dne 28. 11. 2014 – žáci 6. ročníku
Prohlídka plzeňské synagogy
Dne 28. 11. 2014 – žáci 6. a 7. ročníku

6.
-

Den otevřených dveří
18. 12. 2014
Žáci 2. stupně
projektový den pak uzavřel heuristickou a kompletační činnost žáků
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V zadání tématu jsme se snažili respektovat úroveň schopností žáků v jednotlivých
třídách. Součástí jejich úkolu byla kromě informačního a materiálního zpracování také
prezentace výsledků spolužákům, rodičům a veřejnosti, čímž se nám dařilo prohlubovat mezi
předmětové vztahy a současně posilovat komplexní osobnostní rozvoj žáků.
Cíl projektu se podařilo naplnit. Získané vědomí o problematice lidských práv v ČR,
potažmo v Evropě, pomohlo žákům v utváření jejich vlastního názoru na současný svět.
Zároveň vzájemná spolupráce a příprava Dne otevřených dveří vedla k upevňování
pozitivních vazeb ve školních kolektivech, což zůstává i nadále naší prioritou.

Víkendový pobyt 12. 9. – 13. 9. 2013 - Ohlédnutí za prázdninami
Je to jen pár dní, kdy začal nový školní rok a žáci 6. A a 9. A ze základní školy ve Stupně už
mají za sebou první výjezd. Ve dnech 12. 9. a 13. 9. totiž společně absolvovali tzv. adaptační
kurz. Již potřetí se uskutečnil v rekreačním středisku Hlavatice u Zbirohu, v krásném prostředí
zdejších lesů a mezi pohodovými lidmi. Počasí sice letos vůbec nevyšlo, ale ani vydatný déšť
jim nezkazil dobrou náladu a chuť užít si téměř celé dva dny. Společně soutěžili, sportovali,
hráli si a navzájem si předávali zkušenosti o tom, jak zvládnout práci na 2. stupni ZŠ.

Společnost jim také dělala p. Kroftová z oddělení prevence Policie ČR Rokycany a její dva
kolegové z pořádkové jednotky. Kromě teoretických znalostí týkající se právního minima si
žáci měli možnost vyzkoušet a prohlédnout kompletní výstroj policisty.
Tradičně se za našimi žáky jezdí podívat paní Mgr. Věra Čiková z PPP Rokycany, která vždy
přiveze nové nápady a hry zaměřené na posilování pozitivních vztahů ve školních
kolektivech.
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Chování našich žáků je vždy bezproblémové, ať už vyjedeme na exkurzi, do divadla či na
sportovní utkání a nejinak tomu bylo zde, na Hlavatici. Jasně prokázali, že vědí co je slušné a
tolerantní chování, dovedli si navzájem pomoci bez ohledu na věk a příslušnost ke třídě a za
to si zaslouží velkou pochvalu. Přejme si, aby i další generace žáčků následovaly jejich
příkladu.
Těšíme se na další „Hlavatici“ ve školním roce 2015/2016!
„Respekt k člověku“
V letošním školním roce jsme na naší základní škole ve Stupně opět rozběhli nový preventivní
projekt s názvem „Člo(věk) – homo sapiens sapiens“. Ústředním tématem jsou tentokrát
lidská práva a jejich dodržování na různých místech světa. Žáci sami mapují jednotlivé
regiony světa a sbírají informace, které shrnou do jediného výstupu a představí jej svým
spolužákům, učitelům i zájemcům z řad veřejnosti v prosinci roku 2014 na Dni otevřených
dveří. Co je vlastně smyslem projektu? Uvědomovat si nejen rozdíly mezi lidmi, ať už v barvě
pleti či v kulturním a náboženském životě, ale i to, co naopak lidstvo spojuje, tj. že každý
člověk má právo na důstojný život, vzdělání, pomoc a vlastní názor.
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Exkurze do tzv. Židovského města v Praze (30. 10. 2014) nebyla tedy zvolena náhodně. Na
příkladu tragických událostí, které postihly Židy v době 2. světové války, si žáci snáze dokázali
uvědomit, kam až může nerespektování lidských práv zajít. Každá minuta této exkurze byla
pro ně silným zážitkem. Ať už to byla přednáška „Hanin kufřík“ o osudech malé židovské
dívky, setkání s pamětnicí, která prožila věznění v Terezíně a v Osvětimi nebo návštěva
Pinkasovy synagogy a čtení jmen obětí holocaustu. Domů se vraceli s rozporuplnými dojmy,
nicméně doufám, že i s vědomím, že o respektování lidských práv je nutné se zasazovat
všude na světě.
Problematika lidských práv
Téma základních občanských práv a svobod je v současném světě velice často skloňováno.
Výchova vedoucí ke ztotožnění se s těmito morálními principy je nedílnou součástí školních
vzdělávacích programů.
Pro žáky naší školy se téma lidských práv stalo zásadní myšlenkou projektu „Člo(věk) homo
sapiens sapiens“, ve kterém žáci mapují dodržování práv a svobod ve vybraných regionech
světa. Teoretická příprava započala v hodinách Občanské výchovy a vyvrcholila besedou žáků
s pracovníky Mládež za lidská práva, kteří naši školu navštívili v pondělí 24. 11. 2014.
Lektoři postupně představili žákům konkrétní práva a na videoukázkách demonstrovali jejich
dodržování v praxi. Následně se žáky diskutovali o jejich smyslu. Současně stále zdůrazňovali
spojení práv s povinnostmi, které v praxi bývá, bohužel, často opomíjeno. V závěru besedy
žáci složili pomyslný slib, v němž se zavázali lidská práva bránit.
Smyslem celé akce bylo oživit žákům jejich již získané znalosti o celé problematice a
inspirovat je v jejich práci na projektu. Svá díla zpřístupní veřejnosti v Den otevřených dveří
18. 12. 2014.
Prevence nechtěných těhotenství
Tento program je zaměřen na výchovu mladé generace k zodpovědnosti v intimním životě a
v plánování rodičovství, k úctě k lidskému životu. Založení rodiny a výchova dětí je dnes
poměrně náročné po stránce ekonomické i společenské. Z těchto důvodů každý rok pro žáky
devátého ročníku připravujeme ve spolupráci se společností Národní iniciativa pro život v
Plzni odbornou besedu na téma tzv. nechtěných těhotenství, která se v letošním školním
roce uskutečnila ve dnech 11. 11. a 18. 11. 2014. Citlivou a názornou formou se žáci
seznamují s průběhem celého těhotenství a s riziky, která ho mohou doprovázet. Přičemž
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navazují na základní znalosti získané při výuce biologie člověka v 8. ročníku. Kromě
fyziologického vývoje se lektorka p. Jitka Kultová zaměřuje také na popis psychických a
sociálních změn, které čekají na budoucí rodiče i miminko. Program je v odstupu jednoho
týdne zakončen společnou besedou, v níž mají žáci možnost vyjadřovat své názory a dojmy
z tématu.

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 18. 12. 2014 naši žáci úspěšně zakončili práci na školním preventivním projektu
s názvem „Člo(věk) homo sapiens sapiens.“ Po několik měsíců se zabývali hledáním a
analýzou informací a dat týkajících se jednoho jediného tématu – lidských práv. V hledání se
zaměřovali na regiony i konkrétní místa světa, která se dodržování lidských práv vyhýbají a
vyzdvihovali společnosti, pro něž je toto téma zcela přirozené. Jejich úkolem bylo také
porovnat životní podmínky lidí lišících se společnou kulturou, náboženstvím, tradicemi, zvyky
a jejich reálná práva na důstojný a bezpečný život. Průsečíkem pak bylo uvědomění si Evropy
a potažmo České republiky jako místa, kde jsou lidská práva součástí reality všedních dnů.

Stupenská škola byla v tento den také otevřena široké veřejnosti a vůbec všem, které zajímá,
čím se naši žáci zabývají a jimž jejich vzdělávání a výchova nejsou lhostejné. Doufám, že se i
v následujícím školním roce společně sejdeme nad zajímavou a smysluplnou prací našich
žáků. Zbývá už jen popřát krásné a šťastné Vánoce a mnoho zdraví a životní pohody v novém
roce 2015.
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Terezín – místo utrpení i hrdinství
Již tradičně v jarních měsících startujeme nový preventivní projekt. V letošním a částečně
příštím školním roce se budeme zaměřovat na monitorování dodržování lidských práv
v různých regionech světa.
V pátek 9. 5. 2014 jsme proto v rámci projektu nazvaného „Člo(věk) homo sapiens sapiens“
zrealizovali první tematickou exkurzi. Naším cílem se stalo místo, jehož historie je velmi úzce
spjata s nedodržováním jakýchkoliv lidských práv, včetně práva nejzákladnějšího – práva na
život. Historie tzv. Malé pevnosti v Terezíně sahá až do konce 18. století, kdy císař Josef II.
nechal v blízkosti Českého středohoří vybudovat vojenskou pevnost, jež měla chránit české
země před příchodem nepřátelských pruských armád. Její tragický osud se však naplňoval
hlavně v době existence Protektorátu Čechy a Morava. Pevnost posloužila nacistické
okupační správě jako vězení pro politické vězně a v přilehlém městě Terezín pak bylo zřízeno
židovské ghetto, které sloužilo jako průchozí koncentrační tábor zejména pro české židovské
obyvatelstvo.
Stísněné pocity při procházení autentických prostor v nás umocnil ještě jeden zážitek. Měli
jsme možnost se na vlastní oči setkat s bývalým vězněm terezínské věznice a zaslechnout
alespoň něco z jeho vyprávění, i když probíhalo v ruském jazyce.
S našimi žáky jsme v Terezíně nebyli poprvé. Snažíme se jim stále připomínat tragické
události 2. světové války a vést je k vědomí toho, že všichni lidé jsou si ve svých právech
rovni. Současné moderní události např. na Ukrajině však ukazují, že ne všechny národy
Evropy se z posledního válečného konfliktu poučily.

Stop drogám před školou
V rámci preventivního vzdělávání a ve spolupráci s Policií České republiky se žáci 2.
stupně zúčastnili výchovné akce s názvem „Stop drogám před školou.“ Pod vedením
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zkušených policistů absolvovali přednášku, na níž byli seznamováni s některými druhy
návykových látek a především varováni před jejich škodlivými účinky na lidský organismus.
Teoretický výklad byl obohacen ukázkou práce policejních psů na vyhledávání drog. Beseda
se u žáků setkala s velkým úspěchem, jistě i díky bezvadně vycvičeným psům. Přednášky se
také zúčastnili zástupci Rokycanského deníku.
Téma drogových závislostí je u mládeže stále aktuální a nepodceňovat prevenci se v
tomto ohledu rozhodně vyplatí. I proto zůstává jedním ze zásadních bodů našeho školního
preventivního programu.

Už jsme mladiství
V závěru každého školního roku připravujeme pro náš 9. ročník besedu se zástupci Policie ČR
na téma trestní odpovědnosti mladistvých. V tomto pravidelně spolupracujeme s p. Hanou
Kroftovou, mluvčí Policie ČR v Rokycanech.
Letošní setkání proběhlo v pondělí 8. 6. 2015 a během dvou vyučovacích hodin se žáci
dozvěděli mnoho konkrétních a jejich věku žádoucích informací. Lektorka postupovala od
obecnějších témat o smyslu práce Policie ČR a vysvětlení některých pojmů (přestupek,
trestný čin, mladistvý, trest, sankce, ohledání místa činu…) ke konkrétním problémům, které
je mohou o prázdninách a v následujících letech potkat. Bylo potěšující slyšet p. Kroftovou,
jak chválí znalosti a vědomosti našich žáků, kteří poměrně úspěšně reagovali na její podněty.
Nejvíce dotazů z jejich řad se týkalo užívání alkoholu a jiných návykových látek a dopravních
přestupků. V závěru pak lektorka vyzvala žáky ke skutečně zodpovědnému chování
v prostředí velkého města, do kterého začnou v září pravidelně dojíždět.
Říká se, že prevence znamená předcházení problémům. Doufejme, že se tedy letošním
deváťákům zdaleka vyhnou.

PEER program – vrstevnický program
Naše škola je zapojena do PEER programu „Zdravý životní styl“. Slovo peer pochází
z angličtiny, jedním z jeho významů je vrstevník. Cílem programu je s pomocí vybraných žáků
školy - peer aktivistů pomáhat těm, kteří mají problémy se zařazením do školního kolektivu,
kteří se neumějí účinně bránit tlaku vrstevníků, kteří jsou ohroženi šikanou.
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Žáci by se měli především naučit:
• jak se vyrovnat s negativní odezvou svého okolí
• jak odolat partě, s jejímiž názory nesouhlasí
• jak se posilovat v kladném sebehodnocení
• jak správně nakládat se svými negativními pocity, aby se nemuseli obracet k únikovým
prostředkům typu drog nebo k agresivitě vůči svému okolí.

V naší škole působili jako peer aktivisté žáci 7. třídy S. Špilarová, H. Štochlová, M. Vokáčová,
D. Bek a 8. třídy N. Machoňová, N. Vildmanová a K. Spěváčková. Zapojili se do programu PPP
Rokycany a pracovali na svém osobnostním rozvoji. Peer aktivistou se může stát žák, který
zvládá výborně učení, jeho chování je vzorem pro ostatní, dokáže se všemi komunikovat a
pomáhat jim při řešení problémů.
Peer aktivisté se pravidelně scházeli v PPP Rokycany, kde s nimi pracovala
Mgr. Věra Čiková a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou Mgr. Petra Veselá. Cílem
setkání bylo předat zúčastněným nejen informace k jednotlivým lekcím peer programu, ale
zároveň se zaměřit i na jejich osobnostní rozvoj, jejich schopnost působit na své mladší
kamarády, na schopnost uvědomit si vlastní podíl odpovědnosti na fungování vztahů ve
škole. Povinností peer aktivistů je nejen působit v peer programu, ale zároveň fungovat jako
spojovací článek při řešení konfliktů mladších spolužáků.
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Uskutečněné akce - preventivní programy rizikového chování 2014-15

Datum

Název

Místo konání

Třída

Poznámka

12. -13. 9.

Víkendový pobyt s
preventivním
programem

Hlavatice u
Zbiroha

6., 9.

14. 10.
12. 1.
20.1.
13. 2.
18. 3.

Třída plná pohody

škola

1. – 4.

13. 2.
26.3.

Sebepoznání

škola

5.

12. 1.
20. 1.

Peer program

škola

6.

18.3., 27.3.

Peer program

škola

7.

12. 1.

Hodnotový systém
člověka

škola

8.

12. 1.

Životní cíle

škola

9.

Preventivní program PPP
Rokycany

21. 10.

Bezpečný internet

škola

5. - 7

Beseda o kyberšikaně

30. 10.

Hanin kufřík

8., 9.

Lidská práva

11. 11.
18. 11.

Prevence nechtěných
těhotenství

Židovské město
Praha
škola

8., 9.

Beseda – p. Kultová NIŽ
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Předávání zkušeností
žáků 9. tř. žákům 6. tř.
„Jak přežít na 2. stupni“,
ukázka práce zásahové
jednotky Policie ČR,
beseda s mluvčí policie
Kroftovou, preventivní
program
s koordinátorkou
prevence V. Čikovou
Preventivní program
zaměřený na pomoc k
včasné adaptaci dětí ve
školním kolektivu, na
podporu pocitu
sounáležitosti, bezpečí,
spolupráci, řešení
konfliktů, respektování
ostatních
Preventivní program PPP
Rokycany
Čtyřhodinový preventivní
program
s koordinátorkami
prevence a peery školy
Čtyřhodinový preventivní
program
s koordinátorkami
prevence a peery školy
Preventivní program PPP
Rokycany
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24. 11.

Lidská práva

škola

6. – 9.

25. 11.

Stop drogám před
školou

škola

7. – 9.

28. 11.

SVP Plzeň

Plzeň

6.

28. 11.

Svoboda víry

Synagoga Plzeň

7.

18. 12.

Den otevřených dveří
„Člo(věk)“ homo
sapiens – sapiens“

škola

6. – 9.

8. 6.

Trestní odpovědnost
mladistvých

škola

8., 9.

Problematika lidských
práv a jejich dodržování
- Mládež za lidská práva
Ukázka výcviku psa na
vyhledávání drog,
ukázka vzorků drog a
jejich škodlivých účinků
na zdraví člověka
Prohlídka s besedou o
nežádoucích jevech ve
společnosti, seznámení s
činností SVP v Plzni
Lidská práva
Prezentace práce žáků na
jednotlivá témata
prevence negativního
chování ve společnosti
Beseda o kriminalitě,
právní minimum –
p. Kroftová, mluvčí
Policie ČR

Úkoly pro příští školní rok:
– pokračovat v preventivních programech ve všech třídách 1. i 2. stupně
– realizovat projekt „ Kalokagáthia 21. století“
– uspořádat den otevřených dveří, prezentovat práci žáků i učitelů, pozvat rodiče,
zástupce obce a širokou veřejnost
– pozvat zástupce Policie ČR na třídní schůzky a na besedy pro žáky - kriminalita a
výskyt drog v okolí školy a v okrese
– uspořádat víkendové pobyty žáků
– podat nový projekt v rámci prevence negativního chování žáků
6.3. Hodnocení plnění plánu ANP – školní rok 2014 / 2015
Během školního roku byly plněny následující úkoly:


Na 1. stupni byla věnována zvýšená pozornost logopedickým cvičením



Poskytovány materiály pro domácí přípravu



Plněn plán ANP / zpracován podle druhu integrace, doplněn o klíčové kompetence a
očekávané výstupy /



Práce s žáky probíhala podle připravených plánů /procvičování probírané látky/
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Byly využívány DUM /pracovní listy, internetové adresy…/



Rodičům bylo předáno upozornění na končící platnost vyšetření z PPP



Zpracováno podrobnější hodnocení pro PPP Rokycany

Výuka probíhala 1x týdně jednu vyučovací hodinu. Docházka žáků byla pravidelná.
V posledním čtvrtletí začal ANP navštěvovat 1 nový žák.

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Besídky pro rodiče, veřejná vystoupení, prezentace v tisku, dny otevřených dveří.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
aktivity
akce pro veřejnost
akce pro školy
akce pro žáky

počet
10
4
40

počet účastníků
898
180
5445

7.1. Spolupráce
Spolupráce školy na regionální úrovni
- Obec Břasy
- Úřad práce v Rokycanech – volba povolání
- PPP
- Unie Rodičů při ZŠ
- Sportovní organizace v obci (kopaná, házená, ASPV)
- Ochránci přírody
- Hasičský záchranný sbor
- Myslivecké sdružení
- MAS Světovina
- Hospodářská komora Plzeňského kraje

7.2 Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních a rozvojových programech


Ve školním roce 2013/2014 a 2014/2014 jsme realizovali projekt z programu PK Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci „Člo(věk) homo sapiens
sapiens“ ve výši 15 000 Kč.

V březnu jsme podali nový projekt z programu PK - Podpora preventivních aktivit a výchovy
k toleranci pod názvem „Kalokagathia 21. století“ a získali dotaci 24 000 Kč. Ústředním
tématem projektu je zdravý životní styl. V rámci výchovy ke zdraví byla zvolena čtyři témata
mající zásadní vliv na lidské zdraví:
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6. ročník: Pohybové aktivity, význam tělesných cvičení pro lidské zdraví
7. ročník: Vliv stravy na kvalitu lidského života, poruchy příjmu potravy
8. ročník: Závislost lidského zdraví na životním prostředí
9. ročník: Organizace práce a odpočinku, zájmy, podnětné rodinné a školní prostředí


Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách - CZ.1.07/1.3.00/51.0020

V tomto projektu MŠMT a ESF jsme partnerem Vysoké školy evropské integrace. Projekt je
zaměřen na vzdělávání učitelů v práci s dotykovými zařízeními, jako jsou tablety, notebooky,
interaktivní tabule. V tomto školním roce se každý měsíc celý pedagogický sbor učil ovládat
tato dotyková zařízení, abychom dokázali rozšířit a oživit výuku našich žáků.
Po proškolení učitelům zůstane 10 tabletů a 4 notebooky. V příštím školním roce budou mít
v rámci posledního projektu obě budovy základní školy k dispozici 40 tabletů pro žáky, aby i
oni se mohli naučit pracovat s novými technologiemi a nebyli přesvědčeni, že tablety jsou
určeny jen na hraní her.


Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství –
Interaktivní Duhová škola - CZ.1.14/2.4.00/34.03197

Jsme partnerem projektu Interaktivní duhová škola, který byl předložen do 34. výzvy ROP
NUTS II Jihozápad a mým hlavním úkolem bylo stanovení rozsahu pořizovaného vybavení
s ohledem na potřeby školy cca ve výši téměř 4 milionů.
Nyní jsme ve fázi přebírání dodávek, blíží se instalace vybavení a zaškolení pedagogického
sboru v ovládání jazykové učebny. Předmětem projektu je vybavení učeben a tříd chybějícím
novým nábytkem a technickým zázemím.
Na 2. stupni bude vybaveno 5 kmenových tříd novým skříňovým nábytkem, 2 kmenové třídy
lavicemi a židlemi. Bude inovována nyní již zastaralá jazyková učebna moderními ovládacími
moduly, vybavena interaktivní tabulí, počítačem, televizí, DVD přehrávačem. Počítačová
učebna bude vybavena interaktivní tabulí, počítači a tiskárnou. Dojde také k zakoupení
tabletů, tak jak jsem již psala v předchozím projektu. Interaktivní učebna bude dovybavena
počítačem a kopírkou. Do učeben budou nainstalovány televize s DVD přehrávači.
V budově 1. stupně budou v kmenových třídách instalovány interaktivní tabule, do
počítačové učebny se zakoupí a nainstaluje chybějící software. Třídy a učebny se vybaví
požadovanou technikou - počítače, tiskárna, kopírka a tablety. Dále bude doplněn kabinet
fyziky, chemie a dílen učebními pomůckami, dílny i novým nábytkem. Dále se dovybaví
tělocvična a hřiště školy sportovními pomůckami a kabinet hudební výchovy elektronickými
kytarami a klávesami.
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7.3. Zájmová činnost organizovaná školou
7.3.1 Hodnocení kroužků při školní družině za školní rok 2014 / 2015
Hodnocení kroužku hry na flétnu - Jana Gothová
Malých nadějných flétnistů se opět sešlo velmi hodně, a proto jsme se hned na začátku
rozdělili do tří základních skupin. První skupina se pravidelně scházela každé pondělí v době
od 14,30 - 15,15 hodin. Skupinu tvořili úplní začátečníci (14 žáků) . Všichni žáci byli z 1. a 2.
ročníku, ale byla tu i jedna žákyně ze 3. ročníku. V průběhu roku se odhlásila pouze žákyně B.
Tesařová (28.11.). I přes tento velký počet žáků se nám velmi úspěšně podařilo zvládnout
držení flétny, dýchání, znalost not, pomlk, orientovat se v notovém zápisu, sehrát se a hlavně
jsme se naučili spoustu jednoduchých a pěkných písniček. To vše pak žáci předvedli na
závěrečné besídce začátečníků a mírně pokročilých žáků, která se na jejich přání konala
v kostele. Pokročilejších žáků bylo zapsáno celkem 12 a také jsme se scházeli v pondělí hned
po začátečnících až do 16,00 hodin. Naše první setkání bylo 6. 10. 2014 a hned jsme mohli
plynule navázat na loňské dovednosti. Postupně jsme zvládali nové noty i těžší písničky. Třetí
skupinu flétniček tvořilo 16 žáků od 1. – po 8. třídu. Z časových důvodů přestala kroužek
navštěvovat K. Spěváčková. Toto věkově pestré hudební těleso se pravidelně scházelo
v pátek v době od 15,30 – 16,30 hodin. Naše první společné hraní se uskutečnilo 10.10. 2014.
Vzhledem k tomu, že všichni žáci jsou velice talentovaní, snaživí, pečliví a svědomití se nám
podařilo zvládnout velké množství práce. Výsledkem byl vždy krásný hudební zážitek, který si
mohla široká veřejnost poslechnout v našem místním kostele. A to o Vánocích 24.12. a na
Noc kostelů 29.5. 2015 Flétničky také reprezentovaly naši školu na výstavě Vlasty Kahovcové
a zahrály také naší paní knihovnici. Činnost flétniček byla ukončena jejich vystoupením a
besídkou v kostele. Všichni žáci pracovali na výbornou.
Hodnocení kroužku keramiky 2014 – 2015 – Alena Berešová
V letošním školním roce ve ŠD poprvé pracoval kroužek keramiky. Svoji činnost jsme zahájili
6. 10. 2014 a ukončili 8. 6. 2015 s počtem 8 žáků. Odhlásil se pouze jeden žák M. Beran
13.4.2015. Žáci se seznámili se zpracováním keramické hlíny, s glazurami a procesem našich
výrobků od schnutí až po vypálení. Celý rok jsme zkoušeli různé techniky a tak vznikaly
lampičky, mističky, kapříci, vánoční ozdoby, spirálové nádobky, domečky, erby, štítky na
domy zvířátka a jiné další výrobky. Ty si pak žáci odnášeli domů. Během kroužku byla
průběžně prováděna fotodokumentace prací, která je přiřazena k podkladům pro výroční
zprávu ŠD. Byla bych ráda, kdybychom mohli v kroužku keramiky pokračovat i v dalším
školním roce.
Hodnocení kroužku pohybových her - Jana Gothová
Kroužek pohybových her začal svoji činnost 7.10.2014. Do kroužku bylo přihlášeno celkem 20
žáků z 1. a 2. ročníku. Po celou dobu konání kroužku se nikdo neodhlásil. Kroužek se konal
každé úterý v době od 14,45 – 15,45 hodin. Snahou kroužku bylo plnohodnotně vyplnit čas
žáků ve ŠD a také naučit je základním pohybovým dovednostem. Víme totiž, že dnes není
v mnohých rodinách čas se dětem sportovně věnovat a mnozí rodiče preferují PC a televizi.
Žáci se postupně učili, jak se dodržují pravidla jednotlivých her, jak přijmout prohru, týmové
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spolupráci, sportovnímu chování a někteří se ze všech sil snažili získat si chuť ke sportu a
pohybu. Ke zpestření našich pohybových dovedností nám výborně posloužily posilovací
stroje a venkovní hřiště v areálu školy. Během školního roku jsme se sešli celkem 24 krát a
činnost kroužku byla ukončena dne 2.6.2015. Většina žáků zvládla pravidla drobných
pohybových her, soutěží ve družstvech, driblování a pravidla velké vybíjené. Všichni žáci
sportovali s radostí, chutí a energií.
Hodnocení kroužku pohybových her - Radka Pitrmanová
Kroužek pohybových her začal svoji činnost 8. 10. 2014. Do kroužku bylo přihlášeno celkem
18 žáků z 1. a 2. ročníku. Odhlášena byla žákyně B. Tesařová (28.11). Kroužek se konal
každou středu v době od 14,45 – 15,45 hodin. Snahou kroužku bylo plnohodnotně vyplnit čas
žáků ve ŠD a také naučit je základním pohybovým dovednostem. Žáci se postupně učili, jak
se dodržují pravidla jednotlivých her, jak přijmout prohru, týmové spolupráci, sportovnímu
chování a někteří se ze všech sil snažili získat si chuť ke sportu a pohybu. Ke zpestření našich
pohybových dovedností nám výborně posloužily posilovací stroje a venkovní hřiště v areálu
školy. Během školního roku jsme se sešli celkem 28 krát a činnost kroužku byla ukončena dne
3. 6. 2015. Většina žáků zvládla pravidla drobných pohybových her, soutěží ve družstvech,
driblování a pravidla velké vybíjené. Všichni žáci sportovali s radostí, chutí a energií. Pokud
bude možnost využívat tělocvičnu, ráda bych v tomto kroužku pokračovala, protože je o něj
velký zájem.
Hodnocení kroužku – šikovné ruce 2014/2015- Radka Pitrmanová
Činnost kroužku byla zahájena 9. 10. 2014. Do kroužku bylo přihlášeno celkem 15 žáků a
jednalo se o žáky od 1. ročníku 5. ročníku. Kroužek se konal každý čtvrtek v době od 14,45 –
15,45 hodin, kde žáci průběžně tvořili po menších skupinkách. Pro velký zájem a vzhledem
k náročnosti některých technik, jsme se rozdělili na dvě skupiny a střídali se ob týden. Žáci
pracovali nejen s odpadovým materiálem, ale i s netradičními materiály jako je například
přírodniny, korálky, bužírky, provázky, látka, drátky, vlna, barvy na sklo a plyšové drátky. Žáci
si své výrobky odnášeli domů, aby potěšili své blízké. Práce žáků jsem v průběhu školního
roku dokumentovala fotograficky, vždy obohatila o drobné povídání a přiložila do
dokumentace akcí školní družiny. Během školního roku se šikovné ruce sešly 28 krát a jejich
činnost byla ukončena 28.5.2015. Všichni pracovali s chutí, během roku se naučili novým
technikám a měli radost ze svých opravdu pěkných výrobků. Ráda bych v této činnosti
pokračovala i v dalším školním roce.
7.3.2 Hodnocení kroužků školy
Hodnocení práce keramického kroužku - M. Kalinová
Keramický kroužek se scházel od 13. 10. 2014 každé pondělí od 13:00 – 14:30 (celkem
27krát). Navštěvovalo ho celkem 14 žáků z různých tříd (2., 5. - 9.).
V průběhu roku žáci
pracovali se dvěma druhy keramické hlíny, naučili se různé metody a postupy při vytváření
výrobků (modelování, lepení z plátů), jejich začišťování a přípravě na sušení či výpal, ale i při
jejich povrchové úpravě po přežahu (glazování, zatírání barvítek).
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Žáci si vytvořili spoustu krásných výrobku od těch jednodušších (závěsy, reliéfy, keramické
obrázky, věšáčky) až po ty složitější (vázy, hrnečky, kasičky, zvířecí a lidské figurky, dózy s
víky, prořezávané svícny). Zkušenější keramici realizovali vlastní nápady i složitější projekty.
V rámci kroužku jsme také vytvářeli výrobky pro fiktivní firmu, jež byla letos na škole
založena, a tyto výrobky jsme pak vystavovali na veletrhu fiktivních firem, kde se setkaly s
velkým úspěchem.
MALÝ ZÁCHRANÁŘ - M. Arenšteinová
Po celý školní rok se scházeli vybraní žáci ze čtvrté a páté třídy každou středu po obědě, aby
se naučili poskytnout první pomoc, reagovat v případě požáru nebo jakékoliv mimořádné
události. Získali poznatky z požární prevence nebo s jistotou zavolali na tísňové linky.
I letos bylo vyvrcholením okresní kolo, které se konalo v areálu základní školy T.G.M. a HZS
Rokycany. Odměnou pro děti i mne bylo 3.místo z jedenácti zúčastněných škol. Děti si
odnášeli hodnotné ceny a já pocit z dobře odvedené práce. Poděkování tedy patří Elišce
Kuškové , Martince Krocové, Barušce Dachové ze 4.A a Vilému Pechmannovi, Kubovi
Marečkovi z 5.A.

Kroužek anglického jazyka 1. stupeň - H. Racková
Se scházel od října do května. Žáci si zde opakovali učivo. K osvojování slovní zásoby byly
využívány hlavně obrázky.
Aktuálně byla zařazena témata Vánoce a Velikonoce – slovíčka, zvyky, říkadla, písničky.
Práce dramatického kroužku - D. Škabradová
Školní rok 2014/2015 se nesl duchu nacvičování nové divadelní hry. Další práce se zaměřila
především na zdokonalení přednesu, práce s hlasem a pohybu na jevišti.
Každý pátek odpoledne jsme se scházeli v sále v Prokopcovně ve Stupně. Naší náplní bylo
nacvičování nové divadelní hry na motivy stejnojmenné knihy od Karla Poláčka „Bylo nás
pět“. I přesto, že nás potkaly v kroužku personální změny, podařilo se nám hru nacvičit celou.
Po prázdninách se vrhneme na dokončení kulis a rekvizit a budeme se těšit na podzimní
premiéru.
V prvním pololetí jsme se připravovali na recitační soutěž, která byla opět velmi úspěšná.
V okresním kole v 0. kategorii získal 3. místo Tomáš Dach.
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Ve 2. kategorii se na 1. místě umístil Šimon Halíř s postupem do krajského kola, kde získal
diplom za přirozený projev. Ve 3. kategorii vyhrál 1. místo Albert Pechmann, který také
postoupil do krajského kola. Tam byl velmi blízko postupu do kola celostátního. Jak řekl
porotce, chybělo mu jen kousek štěstí. Dostal diplom za dobře zvládnutý text do Jana
Wericha.
Hodnocení práce pěveckého kroužku - I. Heringová
V průběhu školního roku kroužek navštěvovalo asi 27 žáků první, druhé, třetí a čtvrté třídy.
V prvním pololetí 15, v druhém 27. Dvanáct prvňáčků začalo kroužek navštěvovat v druhém
pololetí.
Scházel se pokud možno jedenkrát týdně, před veřejným vánočním vystoupením i několikrát
týdně.
Jedna hodina trvala asi 30-40 minut. Zpívali jsme především písně lidové a písničky pro děti.
U hlasově vyspělejších děvčat byl výběr písní zaměřen na náročnější moderní písně a byl také
nacvičován dvojhlasý zpěv lidových písní.
Náplň hodin: - nacvičování správné techniky zpěvu (dýchání, šetření dechu, tvoření tónu,
správná artikulace)
- nacvičování písní (dětské, lidové, pohádkové, táborové)
- doprovod na dětské hudební nástroje – rytmus
- nacvičování jednoduchého dvojhlasu, kánonu
Účast na kulturních akcích:
- předvánoční zpívání pro bývalé pracovníky školy – 11. 12.
- návštěva důchodců v DPS – 16. 12. 2014
- vánoční koncert v místním kostele – společně se stupenským sborem – 24.12.
- samostatné vystoupení na Noci kostelů – 29.5.
V práci PK byla nově využita i interaktivní tabule - vyhledávání písní na internetu, zpívání
s karaoke.
Hodnocení práce anglického kroužku pro nejmenší - L. Mašková
Kroužek navštěvovalo 8 žáků.
Žáci se scházeli pravidelně 1x za týden. Kroužek trval vždy 1 vyučovací hodinu.
Formou básniček, písniček a her si upevnili znalosti získané v loňském roce ( 6 žáků již
kroužek navštěvovalo ) a dále si rozšiřovali slovní zásobu. Seznámili se také s psanou
podobou základních slovíček např. čísla, barvy, zvířata

Zhodnocení činnosti dopravního kroužku - Š. Častorálová
I v letošním školním roce se na „Dopravní soutěž mladých cyklistů“ žáci připravovali v rámci
dopravního kroužku, který se konal od 1.10. vždy ve středu od 13.00 do 14.30.
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Dne 12. května 2015 se v Rokycanech uskutečnilo okresní kolo dopravní soutěže mladých
cyklistů. Zúčastnilo se ho čtyřčlenné družstvo žáků 8. třídy ve složení: Štěpán Lisý, David
Hučík, Natálie Vildmanová a Kateřina Spěváčková. Žáci si v rámci dopravního kroužku
zopakovali znalosti získané v předchozích letech, a tak všechny 4 disciplíny zvládli opět velice
dobře. Během soutěže musí každý „mladý cyklista“ projet jízdu zručnosti, prokázat teoretické
znalosti pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích při testech a prakticky podle
nich zvládnout jízdu na dopravním hřišti pod přísným dohledem dopravních policistů a
poslední disciplínu tvoří názorná ukázka poskytnutí první pomoci.
Jako vítězové II. kategorie mělo naše družstvo postoupit do krajského kola, které se
každoročně koná v Plzni a Melchiorově Huti. Bohužel v době konání byli všichni naši soutěžící
na zájezdu v Anglii, a proto jsme naše místo museli přenechat náhradníkům
z
Rokycan.
Hodnocení práce počítačového kroužku - B. Mašková
Kroužek navštěvovalo 1x týdně 9 žáků 3. A.
Nejprve se naučili, jaké zásady musí při práci na počítači dodržovat.
Později se seznámili i s pravidly bezpečného využívání internetu.
Pracovali s textovým editorem, tvořili tabulky, vyhledávali informace, kopírovali soubory
nebo obrázky.
Přestože se jednalo o třeťáky, plnění úkolů celkem zvládli.
Kroužek navštěvovali pravidelně a v příštím roce budou v práci pokračovat.
Hodnocení práce volejbalového kroužku - V. Radová
Volejbalový kroužek se scházel od 1. 10. 2014 každou středu odpoledne od 13.15 hod do
14.30 hod v tělocvičně školy (celkem 23krát). Během školního roku navštěvovali volejbalový
kroužek žáci šestého, sedmého a osmého ročníku.
V průběhu roku se žáci seznámili s pravidly volejbalu. Osvojili si techniku přihrávání a
odbíjení. Způsoby podávání spodem, horem a horem s výskokem. Seznámili se s technikou
smečování a blokování u sítě.
Během roku došlo u žáků ke značnému pokroku ve volejbalové technice i v orientaci a při
práci s míčem na hřišti. Především děvčata, která pravidelně docházela do kroužku, byla
připravována na volejbalovou soutěž.
7.4. Školní žákovská samospráva
Školní žákovská samospráva, ustavená na začátku září, pracovala ve školním roce 2014/2015
v tomto složení:
- předseda
T. Šperlová (9.A)
- místopředseda
N. Vildmanová (8.A)
A. Pechmann (7.A)
- ostatní členové
Š. Lisý (8.A)
N. Fridrichová (9.A)
S. Špilarová (7.A)
I. Paseková (6.A)
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M. Nový (6.A)
Š. Štrnuc (5.A)
M. Kermesová (5.A)

Celoroční soutěž školní samosprávy na 2. stupni
Žákovská samospráva organizovala pod vedením p. učitelky Kalinové v rámci celoroční
soutěže celou řadu akcí:
- Barevný den
- Sběr lesních plodů pro zvěř
- Tvorba symbolu pro kontinent
- Soutěž "Hledej Šmudlu"
Letošní plán akcí, který byl sestaven v průběhu září z návrhů žáků jednotlivých tříd, se během
roku mírně zredukoval a přizpůsoboval aktuální situaci. Všechny akce byly hodnoceny
porotou a úspěšné třídy obdržely body do celoroční soutěže, příp. i věcnou odměnu.
Letošní soutěžní klání mezi třídami od 5. do 9. ročníku jsme zahájili 8. října barevným dnem s
notnou dávkou svobody. Žáci jednotlivých tříd si totiž tentokrát barvu zvolili sami. Ihned po
vyhlášení se museli v rámci své třídy dohodnout a zvolenou barvu následně nahlásit
pověřené osobě (p. uč. Kalinové). A tady začaly boje. Zejména modrá se ukázala jako velmi
žádoucí a oblíbená, neboť o ni projevily zájem hned čtyři třídy. Páťáci byli však nejrychlejší a
ostatní se vraceli s nepořízenou k dalšímu třídnímu jednání. Také černá, coby neutrální a
velmi dostupná barva, již najde v šatníku snad každý, se objevila několikrát. Připadla
sedmákům. Poté již téměř zoufalí zástupci deváťáků přiběhli s návrhem bílé barvy a s
triumfem se vraceli do třídy, neboť byli tentokrát první. Po těžkém dohadování a vyjednávání
se dohodli šesťáci na červeném odstínu a nakonec dospěli k dohodě i osmáci, jejich volbou
se stala šedá. Žáci 5., 7. a 9. třídy se zbarvili na 100%, a proto získali plných 15 bodů.
Na podzim se naše třídy zapojily do sběru přírodních plodů, zejm. žaludů a kaštanů, aby tak
přispěly svým malým dílem k zajištění potravy pro lesní zvěř během nepříznivých zimních
měsíců. Během měsíce října nosili žáci malé i větší balíčky, tašky, dokonce i velké krabice
naplněné až po okraj. Absolutně nejlepším sběračem se stala Klára Hejretová (8. A) s
nasbíranými 50 kg plodů a hned za ní se umístila její sestra Anežka Hejretová (7. A) s téměř
40 kg. Děvčata tak zajistila svým třídám dvě první místa a další body v celoroční soutěži. A
kromě toho ještě pomohla dobré věci.
Další mezitřídní soutěž byla spjata s letošním tématem preventivního programu - lidská
práva v kontextu jednotlivých kontinentů. Během měsíce listopadu měli žáci jednotlivých tříd
za úkol vytvořit prostorový objekt, který by maximálně vystihoval či jinak symbolizoval
kontinent, jenž jim byl přidělen. Tvůrci kombinovali libovolný, avšak trvanlivý materiál (papír,
plast, přírodniny, textilie aj.), využívali různé techniky od malby přes koláž, asambláž až po
různé konstrukční techniky. Každý model byl jakýmsi slepencem typických motivů v podobě
obrázků, popisků, hesel. Symbolu amerického kontinentu (9. A) vévodila socha Svobody, Asii
(8. A) symbolizovala typická silueta pagody, Afriku (7. A) zhmotňovaly pyramidy a konečně
Evropa našla svůj výraz jednoduše v podobě mapy světadílu. Vznikly tak velmi zajímavé a
originální výtvory, dosahující až výšky lidské postavy, které se staly nedílnou součástí výstavy
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na dni otevřených dveří. Podle hodnocení, jehož součástí byla také samotná prezentace
tématu, byla komplexně nejlepší 7. A, následovaná 8., 9. a poté 6. třídou.
V prosinci na sv. Mikuláše se tak jako každý rok uskutečnila mikulášská nadílka na 1. stupni.
Tradiční role napravovatelů hříšníků se zhostili žáci 9. třídy. V někdy možná až příliš
věrohodných maskách Mikuláše, anděla a zejm. čertů navštívili žáky 1. stupně, aby si
vyslechli, jak se zpovídají ze svých hříšků a vykupují se pomocí nějaké hezké básničky nebo
písničky. Nechyběli silné řeči, ale vzápětí ani proudy slziček a sliby o polepšení. Ti, kteří měli
nejvíce pomyslných černých puntíků, se podívali dokonce do čertovského pytle, ti ostatní byli
naopak odměněni za svoji píli a poslouchání paní učitelky něčím sladkým z košíku našeho
andílka. Odpoledne se pak ještě prořídlá mikulášská skupina vydala za dětmi do školní
družiny, kde probíhaly nejrůznější aktivity, soutěže, společné zpívání. Po celodenní práci
nakonec čerti usoudili, že napravování hříšníků není žádná legrace, a s nadšením svlékli
huňaté kožichy a těšili se zpátky do lavic.
V lednu si žáci 2. stupně zahráli na agenty. Jejich úkolem totiž bylo rozluštit tajný číselný kód,
kdy ke každému číslu náleželo písmeno. V budově školy byly rozmístěny na nenápadných,
poloukrytých místech obrázky malého psíka, po jehož nadzvednutí se žákům odhalila část
tajného kódu. Postupně jak nalézali symboly Šmudly, skládala se jim také v celek ona šifra.
Bylo zajímavé sledovat, že i deváťáci, kteří se většinou rádi stylizují do polohy vážných
"skorodospěláků", v sobě skrývají pěknou (možná největší) dávku dětské hravosti a
soutěživosti. Jakmile se totiž hra rozjela, rozběhli se "agenti" z jednotlivých tříd na všechny
strany a "nepozorovaně" pátrali po nenápadném symbolu. Se Šmudlou nesměl nikdo
manipulovat, to by bylo hrubé porušení pravidel. První třída, která rozluštila šifru (a to
dokonce bez nalezení všech nápověd) a obsadila tak 1. místo, byli pak právě deváťáci.
Následovala je 8. A a poté 5. A.
V průběhu celého školního roku byl také hodnocen pořádek ve třídách a šatně. Hodnocení
prováděli zástupci jednotlivých tříd každý týden. Třídy tak opět získávaly cenné body do
celoškolní soutěže, která vyvrcholila na konci školního roku vyhlášením vítěze. Nejčistší
třídou v tomto roce byla 5.A, která pravidelně získávala velmi vysoké ohodnocení.
Kromě těchto kolektivních soutěží se mohli žáci uplatňovat také individuálně. Svůj um a píli
projevovali v luštění rébusů, pravidelně vyvěšovaných na nástěnce, nebo jako mladí pisatelé
nás ve svých článcích a zprávách informovali o různých školních či mimoškolních akcích.
Další body žáci v tomto roce úspěšně získávali účastí na různých olympiádách a sportovních
soutěžích.
Vítězem celoroční soutěže tříd ve školním roce 2014/2015 se stala 7. třída, která obdržela
slíbenou odměnu 1000 Kč. Peníze jsou příspěvkem na školní výlet a byly vyplaceny z fondu
Unie rodičů.
1.místo (526 bodů)
2.místo (504 bodů)
3.místo (465 bodů)

7.třída
9.třída
8.třída

1 000,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
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Sběrová soutěž
Žákovská samospráva taktéž organizuje sběr papíru a PET víček. Do této soutěže jsou
zapojeni žáci 1. – 5. třídy. Ze získaných peněz dostávají nejlepší sběrači tříd věcné odměny a
nejaktivnější třída finanční odměnu do třídního fondu.
1. místo (868,5 kg)
2. místo (559,5 kg)
3. místo (553 kg)
4. místo (431 kg)
5. místo (284 kg)

třída 3.A
třída 2.B
třída 3.B
třída 4.A
třída 5.A

Žáci celkem sebrali 3 492,5 kg novin, časopisů a PET víček.
Hodnocení jednotlivců – nejlepší žáci ve sběru :
1. místo (376 kg)
Nový Filip (3.A)
2. místo (292,5 kg)
Eliška Šmídová (2.B)
3. místo (232 kg)
Hora Zbyněk (5.A)
Vítězné třídy získaly příspěvek na školní výlet.
Nejlepší žák školy
Na konci školního roku je také z řad 9. třídy vyhlašován nejlepší žák školy. Kritéria zhodnocují
celkový prospěch na 2. stupni, získané pochvaly a účast v olympiádách a sportovních
soutěžích. V letošním roce tento titul obdržela Tereza Šperlová, na 2. místě se umístila
Natálie Fridrichová a třetí místo obsadila Kristina Kupcová.
Akce školní samosprávy
Barevná středa - 8. října 2014
Letošní soutěžní klání mezi třídami od 5. do 9. ročníku jsme zahájili barevným dnem s notnou
dávkou svobody. Žáci jednotlivých tříd si totiž tentokrát barvu zvolili sami. Ihned po vyhlášení
se museli v rámci své třídy dohodnout a zvolenou barvu následně nahlásit pověřené osobě
(p. uč. Kalinové). A tady začaly boje.
Zejména modrá se ukázala jako velmi žádoucí a oblíbená, neboť o ni projevily zájem hned
čtyři třídy. Páťáci byli však nejrychlejší a ostatní se vraceli s nepořízenou k dalšímu třídnímu
jednání. Také černá, coby neutrální a velmi dostupná barva, již najde v šatníku snad každý, se
objevila několikrát. Připadla sedmákům. Poté již téměř zoufalí zástupci deváťáků přiběhli s
návrhem bílé barvy a s triumfem se vraceli do třídy, neboť byli tentokrát první. Po těžkém
dohadování a vyjednávání se dohodli šesťáci na červeném odstínu a nakonec dospěli k
dohodě i osmáci, jejich volbou se stala šedá.
Podle zvolených barev by se dalo jistě polemizovat, zda je označení "barevná středa" na
místě. A opravdu v daný den to v některých třídách vydalo skutečně monotónně a jaksi
bezbarvě. Zejména žáci 7. A se nedali zahanbit a v největší možné míře, tedy od hlavy až k
patě, se zahalili do černé. Naštěstí tento poněkud smutný dojem zdatně nabourávali svými
rozzářenými a rozjařenými tvářemi. V 9. třídě by si pak leckdo mohl připadat jako u
lékařského konzilia, neboť bílých plášťů se zde pohybovalo dost a dost. Také šmoulí zbarvení
žáků 5. třídy bylo 100%. Všechny tři třídy si tak odnesly maximum bodů (15). Zato červená
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barva v 6. třídě dělala některým žákům problémy, a proto získali 10 bodů. Ještě méně se
drželi zadání žáci 8. A, takže jim připadlo jen 5 bodů.
Osvědčená soutěž už probíhala čtvrtým rokem - Adventní soutěž s tučňáky
Po celý adventní čas jsme se scházeli o velké přestávce u 24 papírových tučňáků,
rozvěšených na chodbě v 1. poschodí. V jejich kapsičkách se schovávaly záludné, ale zábavné
otázky. Zástupce z každé třídy si vytáhl otázku, a buď na ni odpověděl sám, nebo se poradil
se svojí třídou. Takto jednotlivé třídy sbíraly každý týden body do celoroční soutěže.
Čerti ve škole
Tak jako každý rok, zhostili se i letos žáci 9. třídy tradiční role napravovatelů hříšníků.
V někdy možná až příliš věrohodných maskách Mikuláše, anděla a zejm. čertů navštívili žáky
1. stupně, aby si vyslechli, jak se zpovídají ze svých hříšků a vykupují se pomocí nějaké hezké
básničky nebo písničky.
Nechyběli silné řeči, ale vzápětí ani proudy slziček a sliby o polepšení. Ti, kteří měli nejvíce
pomyslných černých puntíků se podívali dokonce do čertovského pytle, ti ostatní byli naopak
odměněni za svoji píli a poslouchání paní učitelky něčím sladkým z košíku našeho andílka.
Odpoledne se pak ještě prořídlá mikulášská skupina vydala za dětmi do školní družiny, kde
probíhaly nejrůznější aktivity, soutěže, společné zpívání. Po celodenní práci nakonec čerti
usoudili, že napravování hříšníků není žádná legrace, a s nadšením svlékli huňaté kožichy a
těšili se zpátky do lavic.

Symbol kontinentů
Každoročně se v rámci preventivního programu žáci 2. stupně věnují určitým tématům a své
výstupy poté prezentují na prosincovém dni otevřených dveří. V letošním školním roce jsme
se zaměřili na lidská práva v kontextu jednotlivých kontinentů. Další mezitřídní soutěž byla
proto spjata právě s tímto tématem.
Během měsíce listopadu měli žáci jednotlivých tříd za úkol vytvořit prostorový objekt, který
by maximálně vystihoval či jinak symbolizoval kontinent, jenž jim byl přidělen.
Tvůrci kombinovali libovolný, avšak trvanlivý materiál (papír, plast, přírodniny, textilie aj.),
využívali různé techniky od malby přes koláž, asambláž až po různé konstrukční techniky.
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Každý model byl jakýmsi slepencem typických motivů v podobě obrázků, popisků, hesel.
Symbolu amerického kontinentu (9. A) vévodila socha Svobody, Asii (8. A) symbolizovala
typická silueta pagody, Afriku (7. A) zhmotňovaly pyramidy a konečně Evropa našla svůj výraz
v podobě kontinentu.
Vznikly tak velmi zajímavé a originální výtvory, dosahující až výšky lidské postavy, které se
staly nedílnou součástí výstavy na dni otevřených dveří. Podle hodnocení, jehož součástí byla
také samotná prezentace tématu, byla komplexně nejlepší 7. A, následovaná 8., 9. a poté 6.
třídou.
Hledej Šmudlu
V lednu si žáci 2. stupně zahráli na agenty. Jejich úkolem totiž bylo rozluštit tajný číselný kód,
kdy ke každému číslu náleželo písmeno. V budově školy byly rozmístěny na nenápadných,
poloukrytých místech obrázky malého psíka, po jehož nadzvednutí se žákům odhalila část
tajného kódu. Postupně jak nalézali symboly Šmudly, skládala se jim také v celek ona šifra.
Bylo zajímavé sledovat, že i deváťáci, kteří se většinou rádi stylizují do polohy vážných
dospělých, v sobě skrývají pěknou (možná největší) dávku dětské hravosti a soutěživosti.
Jakmile se totiž hra rozjela, rozběhli se "agenti" z jednotlivých tříd na všechny strany a
"nepozorovaně" pátrali po nenápadném symbolu. Se Šmudlou nesměl nikdo manipulovat, to
by bylo hrubé porušení pravidel.
První třída, která rozluštila šifru (a to dokonce bez nalezení všech nápověd) a obsadila tak 1.
místo, byli deváťáci. Následovala je 8. A a poté 5. A.

7.5. Ochrana člověka za mimořádných situací
1. Stupeň
Žáci se s touto tématikou setkávají při hodinách prvouky a přírodovědy (důležitá
telefonní čísla nouzového volání, individuální ochrana, první pomoc, evakuace, ujasnění
pojmů atd.).
Jsou vedeni k citlivému vnímání životního prostředí, a to nejen při vzniku mimořádných
situací (Den Země).
2. stupeň
Na druhém stupni je tématika zahrnuta do hodin Z (živelné pohromy), F, Ch (havárie
s únikem nebezpečných látek, radiační havárie), Př a Pč (zásady první pomoci).
7.6. Účast v soutěžích
Soutěže a olympiády ve školním roce 2014 / 2015
Jméno žáka
Dějepisná olympiáda
Háněl Filip
Zábranská Kristýna

třída

OK-místo

KK - místo

8.
9.

14.
18.

-
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Matematická olympiáda
Štrunc Šimon
Volek Lukáš
Krocová Kamila
Arenštein Jan
Špilarová Simona
Lisý Štěpán
Spěváčková Kateřina
Pechmann Albert

5.
5.
6.
7.
7.
8.
8.
7.

6.
12.
10.
3.
17.
19.
19.
10.

-

Pythagoriáda
Lisý Štěpán
Spěváčková Kateřina
Jan Arenštein
Filip Šmejda
Kamila Krocová
Michaela Kermesová
Šimon Štrunc

8.
8.
7.
7.
6.
5.
5.

15.
23.
5.
6.
18.
7.
9.

-

Olympiáda z anglického jazyka
Lisý Štěpán
Machoňová Natálie
Spěváčková Kateřina

8.
8.
8.

11.
15.
19.

Chemická olympiáda
Bez účasti
Malá olympiáda z angl. jazyka
Bez účasti - Anglie
Olympiáda z německého jazyka
Kupcová Kristina
Fridrichová Natálie

9.
9.

4.
6.

Olympiáda z českého jazyka
Kristina Kupcová

9.

3.

Zeměpisná olympiáda
Kamila Krocová
Špilarová Simona
Arenštein Jan
Lisý Štěpán
Vildmanová Natálie
Pancová Šarlota

6.
7.
7.
8.
8.
8.

7.
6.
2.
1.
2.
9.

Fyzikální olympiáda
Träxler Tomáš
Spěváčková Kateřina
Lisý Štěpán

9.
8.
8.

14.
6.
7.
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Recitace
Dach Tomáš
Halíř Šimon
Pechmann Vilém
Dachová Barbora
Pechmann Albert
Halířová Barbora
Horská kola
Polcar Jonáš
Goth Petr
Beran Jonáš

0.kat.
1.kat.
2.kat
2.kat
3.kat
3.kat

3.
1.
5.
5.
1.
2.

9.
9.
7.

3.
7.
2.

Malá kopaná
Hoši mladší
Hoši starší

6. - 7.
8. - 9.

Bez účasti-Anglie
7.

-

Mc Donald´s Cup
Hoši

4. - 5.

4.

-

Preventan Cup-vybíjená
Smíšené družstvo

3. – 5.

3.

-

Atletický čtyřboj
Hoši mladší
Dívky mladší
Hoši starší
Dívky starší

6. - 7.
6. - 7.
8. - 9.
8. - 9.

3.
3.
8.
3.

Jednotlivci
0
Florbal
Hoši starší

8.- 9.

9.
-

Házená
hoši

6. - 9.

6.

-

Volejbal
hoši
dívky

6. - 9.
6.- 7.

7.
7.

-

Pohár rozhlasu-atletika
Hoši mladší
Dívky mladší
Hoši starší
Dívky starší

6. - 7.
6. - 7.
8. - 9.
8. - 9.

5.
3.
9.
8.

-
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Přespolní běh
Beran Jonáš
Nový Michal
Vokáčová Magda
Štochlová Hana
Lanči David
Pancová Šarlota

7.
6.
7.
7.
7.
8.

2.
7.
2.
4.
15.
5.

-

Atletický trojboj
Hoši
Dívky

4. - 5.
4. - 5.

5.
9.

-

9.
9.

1.
7.

8.

2.

Jednotlivci
0
Triatlon-Vršíčekman
Jednotlivci – Polcar Jonáš
Goth Petr
Družstvo
Šmejda, Beran, Lanči

V soutěži škol okresu Rokycany jsme ve sportovních soutěžích obsadili 7. místo – 2.stupeň, 6.místo
– 1.stupeň
Celkově lze příprava našich žáků na soutěže velký podíl na tomto umístění mají především p.
učitelky, které žáky na soutěže a olympiády připravují.

Sportovní soutěže 2014/2015
Sportovní soutěže – 1 . stupeň
- v průběhu ledna, února a března průběžně probíhala příprava na jarní sportovní
soutěže/turnaje ve vybíjené a malé kopané-především mezi žáky 3., 4. a 5.třídy/
- nepodařilo se zorganizovat zimní závody na sněhu díky nepříznivým sněhovým
podmínkám
- sportovní klání letošního jara pod hlavičkou ASŠK odstartovalo okrskové kolo ve vybíjené,
které se konalo na půdě školy ve Volduchách /24. 3. /. Naši žáci čtvrté a páté třídy v něm
postoupili do okresního kola do Rokycan, konaného 15.4. Zde se umístili na třetím místě.
- soutěž v malé kopané Mc Donald´s cup začala okrskovým kolem ve Volduchách /30. 4. /,
kde naši žáci v mladší kategorii /1.- 3. ročník / obsadili 1. místo, a žáci 4.-5.ročníku třetí
místo. Soupeři jim byli žáci Volduch a Radnic. Družstvo mladších žáků postoupilo do
okresního kola /6. 5. /. Zde se umístili na pěkném čtvrtém místě.
- poslední akcí byl atletický trojboj v Rokycanech. Zastupovali nás žáci 4. a 5. třídy. Děvčata
– obsadila sedmé místo, chlapci neuspěli a skončili poslední.
Soutěž ve vybíjené.
Pro žáky 4. a 5. tříd základních škol je každoročně vypisována soutěž ve vybíjené. Žáci zde
mohou zúročit své dovednosti získané z hodin tělesné výchovy, tj. práce s míčem, obratný a
mrštný pohyb, síla, ale také smysl pro týmovou spolupráci.
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Akce se pravidelně účastní rovněž žáci naší školy. Příprava na tento turnaj probíhá jak v rámci
vyučovacích hodin tělesné výchovy, tak, v případě potřeby, i nad rámec pravidelného
vyučování. Je nutné zdůraznit, že naši žáci jsou každý rok velmi úspěšní. Pravidelně postupují
z kola okrskového (zde se potkávají s týmy z Volduch a Radnic) do okresního kola do
Rokycan, kde jsou schopni obstát i ve velmi silné konkurenci. Letošní okresní kolo se
uskutečnilo 15. 4. 2015.
Naše bilance z předchozích let:
školní rok 2014/2015: 1. místo okrskové kolo, 3. místo okresní kolo
školní rok 2013/2014: 1. místo okrskové kolo, 2. místo okresní kolo
školní rok 2012/2013: 1. místo okrskové kolo, 1. místo okresní, postup do krajského kola
v Tachově (7. místo)
Přejme našim žákům, aby k úspěchům svých předchůdců přidávali také své.
Sportovní soutěže – 2. stupeň
Pro tento školní rok byly stanoveny následující priority.
1. Rozvíjet v co nejširší míře pohybové schopnosti dětí, které jsou při jejich současném
způsobu života značně zanedbávány.
2. Pomoci dětem pochopit význam zdravého pohybu pro správné fungování lidského
organismu, využít jejich znalostí zejména z předmětů Přírodopis a Výchova ke zdraví.
3. Podtrhnout význam tělesných cvičení i pro duševní stav člověka, rozvíjet v dětech
smysl pro týmovou spolupráci a pro radost z pohybu.
4. Objevovat nadané žáky a snažit se pomoci jejich talent rozvíjet.
5. Pokusit se co nejlépe připravovat děti na sportovní soutěže a podporovat jejich
mimoškolní sportovní aktivity.
Mezi našimi žáky je velký počet pohybově nadaných dětí, které dokáží školu velmi dobře
reprezentovat. Na druhé straně stále přibývá žáků, kteří díky nevhodnému životnímu stylu
nemají k přirozenému pohybu kladný vztah, a proto zásadní cíle stanovené na začátku
uplynulého školního roku se nedařilo plně realizovat.
V září jsme zúčastnili fotbalové soutěže Coca Cola Cup. Bohužel, pořadatelé tohoto turnaje
nerespektují odlišnost mezi normálními a sportovními školami. Naši žáci byli po takovém
utkání velmi demotivováni, a proto v nadcházejícím školním roce nezvažuji účast v této
soutěži.
Lyžařský kurz v tomto školním roce neproběhl.
Letos jsme se nezúčastnili malé kopané pro 6.a 7. Ročník, většina žáků byla v tu dobu na
poznávacím zájezdu v Anglii.
Výsledky a umístění našich žáků v okresních soutěžích dokládají, že naši žáci jsou sportovně
nadaní a také ke sportu vedení svými rodiči. Je to jistě i zásluhou velmi dobře vybavené
tělocvičny a venkovních prostor. Dočkali jsme se mimo jiné vybavení pro nácvik skoku
vysokého.
Mimoškolní soutěže byly doplňovány školními koly přehazované, odbíjené a vybíjené.
Účast ve sportovních soutěžích se pro nás stala již tradicí, prakticky žádnou z nich
nevynecháváme.
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Ve školním roce 2014/2015 jsme zúčastnili těchto sportovních soutěží:
Atletický čtyřboj
soutěž družstev

24. 9. 2014

hoši, dívky

Horská kola

16. 10. 2014

hoši

Házená

22. 10. 2014

hoši

účast

Florbal

25.11. 2014

hoši 8. a 9. třídy

účast

Přespolní běh

24.4. 2015

hoši, dívky

J. Beran: 2. místo
M. Nový: 7. místo
Š. Pancová: 5. místo
M.Vokáčová: 2.
místo
H. Štochlová: 4.
místo
D. Lanči: 15. Místo
J. Balák: 20. místo

Malá kopaná

4.5. 2015

Hoši 8. a 9. třídy

účast

Odbíjená

14. 5. 2015

Hoši, dívky 8. 9.

účast

Pohár rozhlasu
atletická soutěž
družstev

13.5. 2015

Hoši, dívky 6. – 9.
třídy

HML: 5. místo
HST: 9. místo
DML: 3. místo
DST: 8. místo

Vršíčekman

12. 6. 2015

Hoši

Beran, Lanči, F.
Šmejda, Polcar,
Sádlo, Goth –
umístění na čelních
místech

HML: 3. místo
HST: 8. místo
DML: 3. místo
DST: 83 místo

Přespolní běh
Dne 24. 4. 2015 se v Rokycanech uskutečnilo okresní finále v přespolním běhu. Jako
každoročně se konalo v prostorách za plaveckým bazénem, tedy v opravdu náročném
terénu. Tato soutěž bývá velmi silně obsazována. Za každou kategorii závodí vždy 2 závodníci
za školu, nicméně ti nejlepší.
Naši školu reprezentovali tito žáci:
mladší dívky: Magda Vokáčová, Hana Štochlová
mladší hoši: Jonáš Beran, Michal Nový
starší dívky: Šarlota Pancová
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starší žáci: David Lanči, Jan Balák
Získali jsem dvě stříbrné medaile (viz. fotografie) a tři další reprezentanti se umístili do první
desítky. Všichni běžci svůj úkol zvládli a závod ve zdraví dokončili.
Děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně sil v novém ročníku.

David Lanči, Hana Štochlová, Šarlota Pancová, Jan Balák
Magda Vokáčová (2. místo), Jonáš Beran (2. místo)

7.7. Akce školy
Přehled akcí navštívených žáky

Kulturní akce
Divadlo dětí Alfa
Divadlo Praha

Prokopcovna

Datum

Název

Třída

12. 2.
27. 3.
25. 9.

Pohádky ovčí babičky
Spadla klec
Antoinetta královna
Francie
Kleopatra
Jesus Christ Superstar
ŠUS – Čtyři pohádky
Staré pověsti české
Vánoční kouzlo – divadlo
Kuba
1. pomoc ( Hnedle vedle)

1. - 3.
4. - 5.
5. - 9.

Tři bratři
Popelka

2. - 5.
1. - 5.

23. 10.
4. 4.
13. 10.
13. 10.
4. 12.
9. 4.

Cine Star Plzeň

17. 12.
14. 4.
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Hudební pořady
Prokopcovna
Besedy

20. 11.

Výchovný koncert

6. - 9.

Správné čištění zubů
Bezpečný internet
Hanin kufřík
Prevence nechtěných
těhotenství - NIŽ
Lidská práva
Stop drogám před školou
SVP Plzeň – beseda o
rizikovém chování
Lidská práva, svoboda víry
- Plzeň
Taiwan očima studentky

1. - 5.
5., 6., 7.
8., 9.
9.

Veselé zoubky
Beseda s válečným
veteránem - Kříše
Besedy s knihovnicí – 18
besed
Policie ČR – beseda právní
minimum

1.
6. - 9.
1. - 5.

30. 10.

Praha - Židovské město

8., 9.

28. 11.

SVP Plzeň,
Synagoga Plzeň
Muzeum lega, Muzeum
voskových figurín
Výstava betlémů – K 21
Praha – výstava „Hrady a
zámky objevované a
opěvované“
Rokycany - Historie Země
v kostce
Středověká Praha
Výstava osvobození

6., 7.

26. 9.
21. 10.
30. 10.
11. 11., 18. 11.
24. 11.
25. 11.
28. 11.
28. 11.
3. 2.
6. 2.
7. 5.

8. 6.

6. - 9.
7. -9.
6.
6., 7.

9.

Exkurze

16. 12.
19. 12.
4. 2.

26. 5.
3. 6.
4. 6., 18. 6.

4.
3.
7., 8.

9.
7.
2. B, 5. A

Ostatní akce
12. – 13. 9.

2. 10.
6. 10.
24. 10.
13. 4.
14. 4.

Hlavatice Zbiroh víkendový pobyt
s preventivním programem
Tajemné megality –
výstava fotografií
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
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14. 10.
7. 11.
28. 11.
11. 12.
16. 12.
18. 12.

24. 12.
6. 1. - 17. 3.
1. 4.
14. 4.
7. 5.
20. 5.
24. – 29. 5.
29. 5.
28. 1., 30. 1.
25. 6.

Podzimní vycházky
1. - 9.
Cvičná evakuace
1. - 9.
Den otevřených dveří v SŠ
9.
Rokycany
Beseda s důchodci
pěvecký kroužek
DD Břasy
vystoupení 2. a 3. tř.
Den otevřených dveří -2.st.
6. - 9.
„Člo(věk) - homo sapiens
sapiens“
Zpívání v kostele ve
pěvecký kroužek
Stupně
Plavání
3. - 4.
Den otevřených dveří na
1.st.
1. - 5.
Den Země
1. - 9.
Slavnost Slabikáře
1.
Veletrh minipodniků 8., 9.
Plzeň
Zájezd do Anglie
6. - 9.
Noc kostelů
Pěvecký kroužek
Peer program
6.
Slavnostní vyřazení žáků
1. - 9.
9. třídy

Plavecký výcvik
Od února každý pátek jezdily děti spolu s pedagogy do rokycanského bazénu, kde
absolvovaly 10 lekcí plaveckého výcviku. Děti ze čtvrté třídy již podruhé, pro třeťáky to byly
hodiny premiérové.
Plavecký výcvik vedly tři trpělivé plavčice, které si děti rozdělily do družstev podle zkušeností.
Někteří žáci plavali již sami, některé děti se zdokonalovaly a některé se plavat teprve učily.
K tomu jim posloužily pomůcky, které jim dodávaly odvahu a pocit bezpečí. Na konci každé
lekce si mohly děti užít zábavy a legrace jako každý, kdo bazén navštěvuje.
V poslední hodině už děti plavaly jako zkušení plavci. 100 metrů mohly uplavat různým
plaveckým stylem. Odměnou jim bylo mokré vysvědčení.

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 - 2015
CELODRUŽINOVÉ AKCE:
Podzimní běh školou -7.10.
Dračí závody – 10.11.
Netopýří noc – 14. -15.11.
Čertí řádění – 10.12, 11.12., 12.12.
ZOH – 5. - 6.1.
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Den her a hraček – 28.1., 29.1.
Boj o poklad velikonočního zajíce – 7.4., 9.4.
Den Země – 22.4., 29.4.
Beseda s policií – 5.5.
Dětský den s piráty – 2.6., 3.6., 4.6.
Pěší túra za zmrzlinou – 5.6., 16.6.

OSTATNÍ AKCE ŠD:
Návštěvy knihovny – (celkem 21 krát) - střídala se všechna oddělení ŠD
Podzimní paleta – září – říjen
Podzimní drak 100 krát jinak – říjen
Divadlo Dráček – Piráti – 14.10.
Vystoupení flétniček na výstavě Vlasty Kahovcové – 21.10.
Pomocné tlapky – 6.11.
Anděl, čert a Mikuláš, všichni víme co jsou zač – listopad , prosinec
Mikulášská nadílka – 5.12.
Tvořivá zima – prosinec
Divadlo Dráček – Vánoční příběh – 17.12.
Vyrábění s paní Gregorovou – 19.12.
Čertí pohádka – 4.2.
Divadlo Dráček – Hrnečku vař - 27.1.
Vystoupení flétniček v Prokopcovně – 6.3.
Maškarní rej – 6.3.
Čarodějnická škola v knihovně – 12.3.
Cirkusové představení – 17.3.
Svatební den – 24.3.
Den otevřených dveří – 1.4.
Sluníčko 100 krát jinak – duben
Divadlo Dráček – Šípková Růženka - 23.4.
Pirátské léto – květen, červen
Besídka pro paní knihovnici – 29.5.
Vystoupení flétniček NOC KOSTELŮ – 29.5.
Besídka flétniček v kostele – 5.6.
Dětský den s piráty – 2.6, 3.6., 4.6.
LOH – 10.6., 12.6.
Pěší túra za zmrzlinou – 5.6., 16.6.
Stopovaná za pokladem – 17.6., 23.6.

Podzimní vítr k nám do ŠD přifoukal spousty nápadů. Všechna oddělení tvořila, kreslila a
vyráběla a tak vznikala úplná podzimní výzdoba prostor ŠD i školy. Draky, ježky,
pestrobarevné stromy, listy, hrušky, podzimně laděné výkresy krajin, ale i kukuřičné strašáky
vyrobili a nakreslili naši žáci ŠD.
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Vystoupení flétniček
Sotva začali žáci naší školy trénovat s p. vychovatelkou Gothovou hru na flétnu a procvičovat
oblíbené písničky, už byl zájem, zda by mohli vystoupit v K21. V našem informačním centru
měla výstavu svých obrazů paní Vlasta Kahovcová, která bývala vokalistkou pana K. Gotta.
Žáčci se trochu báli a chvílemi převládala velká tréma, ale vše dobře dopadlo. Účinkující
zvládli své vystoupení v pohodě a s pomocí malého recitátora vytvořili pěkný program a
vystoupení se všem líbilo.

Pomocné tlapky ve ŠD
Velmi pěknou a poučnou byla ukázka asistenčních psů, která se konala v Prokopcově. Všichni
žáci ŠD pozorně poslouchali, jak asi takový výcvik vypadá a komu takoví pejsci pomáhají.
Skutečnou ukázku mohli vidět na videu, ale i na vlastní oči. Pokusili jsme se také na chvilku
vžít do pocitů nevidomých.
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Podzim v Prokopcovně

Žáci ze ŠD v Prokopcovně se také nenudí. Podzimní dny si podobně jako my krátí vyráběním,
pohybovými aktivitami a účastí na našich společných akcích.

Netopýří noc ve ŠD
Velmi oblíbená akce, kdy je možno přespat ve ŠD se uskutečnila z pátku 14. 11. na sobotu 15.
11. 2014. K takové akci samozřejmě patří také nabitý program. Takže se vyrábělo, šlo do
divadla, kolem školy byla připravená stezka plná úkolů a všichni si mohli užít noční návštěvu
tělocvičny. Po takových aktivitách se nikomu moc nechtělo, ale spát se prostě musí. Ráno se
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nikomu z vyhřátého pelíšku nechtělo. Čekala na nás výborná snídaně, velký úklid a rozdání
diplomů. Už teď se těšíme na další noční ŠD.

Vánoční ozdoba
Již poněkolikáté se ŠD účastní akcí, které pořádá naše informační centrum K21. Nyní jsme
účastníky soutěže o nejhezčí vánoční ozdobu. Všichni žáci se dali do práce a vyrobili krásné
vánoční ozdoby. Jak dopadne soutěž, zatím nevíme, ale při výrobě jsme si užili spoustu
legrace.
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Den her a hraček
Žáci si do ŠD přinesli své nejoblíbenější hry a hračky. Celý den si pak hráli černého Petra,
Gargamelovu past, jezdili se zemědělskými stroji, hazardovali ve hře dostihy a sázky. Velkou
zábavu si užívali i u rulety a chytáním opic na palmě. Starší žáci z Prokopcovny hráli lodě,
složitější společenské hry, stavěli puzzle, pohráli si s plyšáky a nesměla chybět oblíbená hra
bomba.

Tříkrálová sbírka = Tříkrálový příběh
V letošním roce se opět konala tříkrálová sbírka, která jako vždy měla hlavní cíl pomáhat.
V letošním roce jsme se s žáky bohužel nemohli připojit, vzhledem k velké nemocnosti nejen
žáků, ale i pedagogů. Proto jsme se alespoň zúčastnili výtvarné soutěže s názvem Tříkrálový
příběh. Žáci vytvořili nádherné individuální i skupinové práce. Doufejme, že jejich výtvory
budou úspěšné.
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Po celý školní rok se ve školní družině neustále něco dělo. Akcí, soutěží a zájmových prací
bylo tolik, že by to vystačilo na celou zprávu, vybrala jsem jen pár akcí. P. vychovatelka Jana
Gothová si vytvořila svou „malou výroční zprávu“ a ta je opravdu obsáhlá.

Kulturní zážitky školáků
Pomoc, pomoc!!
Hudební divadlo Hnedle vedle zavítalo 9. dubna do Prokopcovny. Žáci prvního stupně viděli
pořad První pomoc? Pomoc!, který jim zábavnou formou prozradil nejdůležitější informace z
oblasti první pomoci. Klaun Tom a děti se setkali s opravdovou záchranářkou. Dozvěděli se,
že vybaveni základními znalostmi o první pomoci mohou zachránit lidský život.
Představení se všem moc líbilo.

Popelka – 14.4.2015
Vzhledem k přerušení dodávka elektriky jsme se s dětmi 14.4. vypravili do kina Olympia
Plzeň. Vybrali jsme pohádku „Popelka“ - nově zpracovaná verze od legendárního animátora a
spisovatele Walta Disneyho. Pohádka však nebyla animovaná, ale hraná. Děj pohádky všichni
notoricky známe a i přesto nás uchvátil a dojal. Velmi krásné zpracování s úžasně až
pohádkově krásnými postavami bylo akční, mělo spád a energii. S dětmi jsme se přepravovali
autobusem, který nás odvezl od školy a zase zpět
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Besedy, exkurze, výlety
Čtenářská gramotnost
Ve čtvrtek 29. ledna dostali žáci první třídy svoje první vysvědčení a pak zamířili do místní
knihovny. Knihovnice paní Kiršová jim vyprávěla o Večerníčkovi, který má letos padesáté
narozeniny. Pustila jim pohádku o Robotu Emilovi, Klukovi a kometě a pohádku Ovčí babičky,
Jak vlci slavili Vánoce. Pak si děti zahráli na ilustrátory a nakreslili k některé z pohádek
obrázek. Autory nejlepších obrázků paní knihovnice odměnila knihami. Všechny děti si za
ilustrace odnesly diplom. Všem se návštěva knihovny moc líbila a už se těšíme na další.

Na konci května byla ukončena čtenářská soutěž, kterou vyhlásila paní knihovnice začátkem
října. Děti měli dostatek času, aby se naučili chodit pravidelně do knihovny a půjčovali si
knížky. Cílem bylo hlavně vypěstování si návyku pravidelně každý den číst a získat vztah ke
knížce jakožto zdroji informací.
Nejlepším čtenářem byl vyhlášen Petr Langmajer, který přečetl dvacet knížek. Dostal proto
hodnotné ceny, stejně jako Štefan Prokop ze druhého místa a Lukáš Běhounek s Nikolkou
Faitovou, kteří se umístili na místě třetím. Pro všechny zúčastněné měla paní knihovnice
připravené drobné dárky a hlavně úžasný dort, o který se rozdělily děti i s těmi, kteří bohužel
nepřečetli za celý školní rok ani jednu knížku.
Poděkování patří všem pilným dětem a hlavně paní knihovnici. Těšíme se na další spolupráci.

55

ZŠ a MŠ Stupno

Slavnost Slabikáře

Ve čtvrtek 7. května se uskutečnila ve stupenské Prokopcovně Slavnost Slabikáře spojená a
pasováním prvňáků na rytíře řádu čtenářského. V první části prvňáci zarecitovali, zazpívali a
předvedli, jak se naučili číst. Také popřáli maminkám k Svátku matek a předali jim přáníčko a
tulipán. Následně nastoupili na pódium rytíři v plné zbroji a pohádkové postavy.

Vodník přečetl čtenářský slib a knihovnice paní Kiršová jmenovitě pozvala každého prvňáčka
na pódium. Tam jim rytíř položil meč na rameno a pasoval je na rytíře řádu čtenářského.
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Malí rytíři dostali knížku, čtenářský glejt a pas. Na závěr se s první třídou rozloučili společně
zarecitovanou básničkou.

Den Země
Velmi příjemné dopoledne strávili žáci 1. A ZŠ Stupno 14. dubna se členy
Mysliveckého sdružení Rádná Vranovice. Myslivci prošli s dětmi část lesa a zavedli je i ke
krmelci. Přitom jim poutavě vyprávěli o myslivosti, lesních rostlinách, stromech i o zvířatech.
Po procházce lesem a návštěvě lesní školky čekala na žáky zajímavá soutěž, při které si
ověřovali svoje znalosti o přírodě.
Dopravní hřiště
Dopravní výchova, která je důležitou součástí výuky na naší škole, slouží
ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích. Žáci se při ní seznamují s pravidly
bezpečného pohybu v provozu, učí se poznávat dopravní značky.
Pravidelně také jezdí na rokycanské dopravní hřiště. Třeťáci tam i letos formou
hry nacvičovali skutečné dopravní situace, zahráli si na chodce i cyklisty. Čtvrťáci se
pokoušeli zvládnout jízdu na kole, řešili situace na křižovatkách a páťáci měli
dokonce možnost získat „Průkaz cyklisty.“ Podmínkou bylo zvládnutí jízdy
zručnosti a správné vyřešení dopravního testu.
Návštěva dopravního hřiště byla pro všechny žáky přínosná a zároveň zábavná.
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VELIKONOČNÍ JARMARK VE STUPNĚ
Několik týdnů žáci z prvního stupně pilně vyráběli výrobky a připravovali výzdobu na
Velikonoční jarmark, který se uskutečnil 1. dubna 2015 na prvním stupni v Základní škole
Stupno.
Vytvořili velké množství velikonočních slepiček, zajíčků, ale i dekorativních věnců či dokonce
keramických zápichů a dekorací. Ozdobili různými technikami spoustu vajíček, a tak
návštěvníci z řad rodičů neměli lehký výběr při jejich nákupu.
Kromě jarmarku měli rodiče možnost navštívit své děti přímo při výuce ve třídě. Této nabídky
využili zejména rodiče těch nejmenších- prvňáčků. Sami se přesvědčili a měli srovnání, jak se
jejich dítku vede při počítání, čtení nebo tělocviku mezi ostatními žáky ve třídě.
Odpoledne přivítali návštěvníky z řad rodičů ve školní družině. Společně jim zazpívali,
předvedli své dovednosti v tělocvičně a také nabídly své výrobky.

Myslíme si, že se tato akce setkala s velkým úspěchem jak mezi žáky tak i rodiči.
Hrady objevované a opěvované
Ve středu 4. 2. 2015 se žáci druhého stupně – zejména 7. a 8. třídy – vydali na exkurzi do
Prahy. Jejich cílem byla Jízdárna Pražského hradu a výstava Hrady objevované a opěvované.
Výstava je řešena jako putování tisíciletou historií českých zemí, reprezentovanou šesti sty
nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími předměty spojenými s hrady a zámky na našem území. Při
výkladu ochotných průvodců jsme mohli vidět Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky, obrazy
Mistra Theodorika či relikviář sv. Maura. Kopii Svatováclavské koruny Karla IV., automobil
Benz Victoria knížete Karla V. Schwarzenberga, závěť prezidenta Masaryka a mnoho dalších.
Žáky nejvíce bavilo hledání různých artefaktů, zvláště pak ostatků svatých v relikviáři. Během
dne si stihli ještě prohlédnout prostory Pražského hradu a porovnat teorii o uměleckých
slozích s praxí.

Beseda s válečným veteránem
Ve čtvrtek 7. 5. jsme po třetí vyučovací hodině vyrazili do Křiš na besedu s americkým
veteránem Earlem Ingramem. Je mu již 92 let, takže už toho hodně prožil.
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Zažil také 2. světovou válku a byl jeden z těch, kdo bojoval tady u nás, přesněji řečeno
v Kříších. Americký veterán přijel s celou svojí rodinou, která nám promítla film o osvobození
našeho kraje. Poté nám povídal o sobě a zážitcích, které zde za války prožil. Když domluvil,
ptali jsme se ho na různé otázky. Nejlépe je měli připraveny osmáci, ale naše třída nějaké
také vyzkoušela položit. Otázky nepokládali jen žáci, ale i dospělí lidé. Dostalo se nám
zajímavých odpovědí, o to se postarala paní překladatelka. Jeho rodina ho také doplňovala.
Podle mě na to, kolik mu je let, uměl krásně artikulovat a nepotřeboval ani hůl na podpírání.
Bylo vidět, čím si prošel a že býval voják. Celé setkání trvalo asi 90 minut. Nakonec veterán i
se svými blízkými sklidil veliký potlesk.
Albert Pechmann

U příležitosti 70. výročí konce války jsme se zúčastnili setkání s přímým účastníkem bojů a
válečným veteránem Earlem Ingramem, který navštívil 7. 5. Kříše, kam byl v roce 1945
vojensky přidělen. Na začátku setkání jsme shlédli krátký dokumentární film a potom se naši
žáci vrhli do bohaté diskuse s panem Ingramem. Pokládali mu mnoho všetečných otázek,
někteří žáci se snažili diskutovat v anglickém jazyce, za což jim náleží velká pochvala,
oceňovali vitalitu účastníka bojů 2. světové války.
Pro všechny zúčastněné bylo toto setkání velkým zážitkem, na který budou jistě dlouho
vzpomínat.
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Dopravní soutěž
I v letošním školním roce pokračovala příprava žáků na „Dopravní soutěž mladých cyklistů“
v rámci dopravního kroužku, který se v prvním pololetí konal 1x za 14 dní vždy ve středu od
13.00 do 14.30. Od února jsme k naší přípravě využívali i další volná odpoledne, vždy po
domluvě podle aktuální situace.
Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů se konalo 12. května 2015 opět v
Rokycanech. Jako v minulém školním roce se ho zúčastnilo čtyřčlenné družstvo žáků 8. třídy
ve složení: Štěpán Lisý, David Hučík, Natálie Vildmanová a Kateřina Spěváčková. Žáci se
připravovali během celého školního roku v rámci dopravního kroužku, vzhledem k tomu, že
se soutěže účastnili již třetím rokem, zaměřili jsme se spíše na doplnění či vylepšení
dosavadních znalostí a dovedností. Během soutěže musí každý „mladý cyklista“ projet jízdu
zručnosti, prokázat teoretické znalosti pravidel silničního provozu na pozemních
komunikacích při testech a prakticky podle nich zvládnout jízdu na dopravním hřišti pod
přísným dohledem dopravních policistů a poslední disciplínu tvoří názorná ukázka poskytnutí
první pomoci. I v letošním roce se nám povedlo obhájit prvenství a přivést si zpět putovní
pohár.
Jako vítězové II. kategorie mělo naše družstvo postoupit do krajského kola, které se
každoročně koná v Plzni a Melchiorově Huti. Bohužel již delší dobu jsme věděli, že v době
konání krajského kola budou všichni soutěžící na zájezdu v Anglii a tak jsme postup
přenechali družstvu, které se umístilo na druhém místě.
A co dál???
Kam na střední školu? Učiliště nebo maturitní obor? Jaké jsou možnosti uplatnění po
úspěšném ukončení střední školy? Jaká je nezaměstnanost v ČR i v našem regionu? Na tyto a
podobné otázky hledali žáci 9. třídy odpověď při besedě na Úřadu práce v Rokycanech ve
středu 25.11. 2014. V pátek 28.11. si prohlédli SŠ Rokycany, Jeřabinova, kde se seznámili s
učebními i maturitními obory, vyzkoušeli si práci na různých pracovištích školy, prohlédli si i
odloučené pracoviště – bývalé Zemědělské a lesnické učiliště.
Projekty
Naše škola je zapojena do projektu RHK PK „Technika a ICT – Cherchez la femme“, jehož
cílem je zapojení co největšího počtu dívek do technických oborů. V rámci projektu jsou
pořádány ukázkové dny na SOU a SŠ technického charakteru, exkurze a workshopy v
Techmánii, kde pracují dívky v laboratořích, provádějí různé pokusy z fyziky a chemie.
Dne 13. 11. 2014 se dívky 9. třídy zúčastnily ukázkového dne v SPŠ stavební.
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Vyzkoušely si práci na třech pracovištích školy – práci v dílnách – stavba zdi, práci na počítači
– návrh rodinného domu a v oboru geodézie měření vzdálenosti.
V úterý 25. 11. 2014 o rok mladší dívky (osmačky) prováděly různé pokusy týkající se zdrojů
energie a využití vody v rostlinách v Techmanii v Plzni.

MINIPODNIKY
V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Podpora podnikatelských znalostí žáků
ZŠ, jehož realizátorem je Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. Cílem je na
základě částečné simulace podnikání zvýšit finanční gramotnost žáků, rozvíjet jejich
samostatnost, práci v týmu a vést je k obchodnímu myšlení a jednání.
Žáci 8. a 9. třídy, kteří se projektu účastní, založili v průběhu listopadu dva fiktivní
minipodniky se zaměřením na fotoslužby (Beautiful PHOTO, s.r.o., 8. A) a ruční výrobu
dárkových předmětů (živnostník T. Šperlová se zaměstnanci, 9. A). Žáci se v této fázi
seznámili s tím, co to vůbec podnikání je, co obnáší, jaká nese rizika a přednosti, jaké existují
právní formy podnikání, jejich výhody a nevýhody a další. Dále si obě fiktivní firmy na základě
osobnostní analýzy a sebereflexe stanovily organizační strukturu, vytvořily si logo jakožto
hlavní značku a v současnosti intenzivně zpracovávají podnikatelský plán. V něm mimo jiné
musí definovat zaměření svého podniku, vizi, faktor úspěchu, podrobně popíšou nabízený
produkt (výrobek, či službu) a také charakterizují trh, na nějž chtějí vstoupit, včetně
konkurence a předpokládaného zákazníka. Zároveň žáci průběžně realizují prototypy
nabízených produktů (keramické, papírové výrobky, kalendáře, fotosérie aj.).
Členové minipodniků pracují z domova samostatně či ve spolupráci, přičemž využívají všech
dostupných zdrojů a pomůcek, a výsledky své práce poté prezentují na „podnikové radě“, jež
se koná v dvouhodinové dotaci každý týden. Zodpovědné plnění všech fází projektu a
intenzívní spolupráce je pro žáky zároveň přípravou a podkladem pro závěrečný veletrh
fiktivních firem, jenž se uskuteční na konci května 2015.
V rámci projektu obdržela škola pracovní notebook, tiskárnu a dále na každý minipodnik
finanční částku 8 000 Kč, za niž byl nakoupen materiál potřebný pro realizaci fiktivních
podniků.
V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Podpora podnikatelských znalostí žáků
ZŠ, jehož realizátorem je Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. Cílem je na
základě částečné simulace podnikání zvýšit finanční gramotnost žáků, rozvíjet jejich
samostatnost, práci v týmu a vést je k obchodnímu myšlení a jednání.
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Žáci 8. a 9. třídy, kteří se projektu účastní, založili v průběhu listopadu dva fiktivní
minipodniky se zaměřením na fotoslužby (Beautiful PHOTO, s.r.o., 8. A) a ruční výrobu
dárkových předmětů (živnostník T. Šperlová se zaměstnanci, 9. A).
Projekt vyvrcholil veletrhem dne 20. 5., na kterém naši žáci předvedli spolu s ostatními
zúčastněnými z celého západočeského regionu své práce.
Projekt takového rozměru a charakteru je velmi přínosným pro ekonomický, finanční i
obchodní rozvoj našich žáků. I když nám tento den nepřálo moc počasí, užili jsme si v hotelu
Parkhotel Plzeň, s.r.o. mnoho pěkných chvil.
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Jaké byly letos výlety?
Třída
I. A

Datum
11. 6.

Cíl
Klenčí pod Čerchovem

III. A

- muzeum J. Š. Baar

III. B

- folklórní program
- Výhledy – procházka k pomníku J. Š. Baara

II. A

4. 6.

Mariánské Lázně
- zpívající fontána
- park miniatur

II.B

11. 6.

West park Plzeň
– westernové městečko

III.B

18. 6. – 19. 6.

Všenice, Korečník
- pěší výlet

IV. A

10. 6.

V. A

Cheb - historické centrum, Špalíček
Žírovice - motýlí farma
přírodní rezervace SOOS – naučná stezka

VI. A

18. 6.

Rokycany
- výlet na Kotel
- návštěva rozhledny

VII.A

18. 6 .

Plzeň
- historické podzemí
- bowling

VIII. A

5. 6.

Plasy
- Fantasy golf – minigolf
- flora a fauna světadílů

IX. A

16. 6. – 17. 6.

Konstantinovy Lázně - Camp La Rocca
-

turistika a sport

-

zřícenina Gutštejn

-

lanové centrum v Dolní Polžici

Ve čtvrtek 11.6. se vypravili žáci tříd 1. A , 3. A a 3. B na školní výlet. V Klenčí pod Čerchovem
si poslechli chodské písničky, jednu se naučili a naučili se dokonce i chodský tanec. To vše za
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doprovodu dudácké hudby. Také se seznámili s činnostmi typickými pro folklór Chodska –
malováním keramiky, paličkováním, tkaním a malováním kraslic.

Kde to šlo, činnosti si i sami vyzkoušeli. V průběhu programu se posilnili chodskými koláči.
Navštívili i místní kostel a muzeum J. Š. Baara. Na závěr absolvovali vycházku k pomníku J. Š.
Baara na Výhledech.
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Ve čtvrtek 19. června se po obědě žáci 3. B vydali na pěší túru. Přes Kříše, Chlum a kolem
Korečnického potoka došli ke Spálenému mlýnu, kde se nasvačili a potom podél
Korečnického potoka došli do Všenic k domu p. učitelky Heringové. Tam si postavili stany,
hráli hry, zpívali u ohýnku a grilovali. Po večeři byla pro děti připravena noční hra. Ráno po
snídani, uklidili stany a po svačině se vydali zpět do Stupna, kde již na děti čekali rodiče nebo
paní vychovatelky ze školní družiny.

I když se proti nim počasí postavilo trochu zády, zhodnotili třeťáci svůj výlet jako krásné
rozloučení po třech společně prožitých letech.

Žáci 9. třídy zakončili svoji povinnou docházku na ZŠ dvoudenním výletem do
Konstantinových Lázní, které se zejm. díky svému příjemnému prostředí osvědčily již v
minulých letech. Výlet byl zahájen v úterý 16. 6. časně ráno (již v 6:15) na plzeňském
vlakovém nádraží, kde se sešli všichni žáci (celkem 14) včetně tř. učitelky M. Kalinové a p.
učitelky M. Arenšteinové. Odtud jsme se již vydali na hodinovou cestu směr Konstantinovy
Lázně. Před osmou jsme už stáli před kempem La Rocca, jenž se na dva dny stal naším
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domovem. Jakmile jsme měli za sebou nejočekávanější moment výletu, tedy přidělení
chatek, začali jsme s ubytováním. Děvčata byla rozdělena po třech, chlapci museli však čekat
na svoji chatku do odpoledne. Čekání se ale vyplatilo, neboť jim byla přidělena nádherná
dřevěná chata, v níž mohlo pobývat všech pět našich žáků pospolu. A za to byli velmi rádi.
Po 9. hodině, opatřeni vhodnou obuví a vydatnou svačinou i pitím, jsme vyrazili do terénu,
abychom vystoupali k našemu prvnímu turistickému cíli – zřícenině hradu Švamberk. Zhruba
po hodině jsme byli na místě a kochali jsme se úchvatným výhledem do krajiny. Cestou zpět
přes Čeliv jsme se zastavili na zmrzlinu a pohladili jsme si také roztomilé kozičky, pasoucí se u
místní hospůdky. Před 12. hodinou jsme měli v nohách cca 8 km, a proto jsme se již těšili na
oběd. Odpoledne jsme si dali všichni siestu. Někteří skutečně odpočívali, jiní využívali čas,
který mohou trávit spolu, hraním různých her a škádlením se. Kolem 3. hodiny jsme vyrazili
na druhou turistickou etapu, čítající celkem asi 13 km. Cílem byla i opět zřícenina hradu –
tentokrát Gutštejn. Cestou přes Konstantinovy Lázně jsme ochutnali třeba Prusíkův pramen a
také jsme se měli zastavit u zatopeného čedičového lomu, který je proslulý svou azurovou
vodou a pohádkovou atmosférou. Bohužel chybné odbočení v lese nám předurčilo poněkud
jinou trasu a k lomu jsme se dostali až při zpáteční cestě. Trasa byla celkem dlouhá a někteří
slabší jedinci vykazovali značnou únavu, nicméně všichni statečně dokráčeli až ke zřícenině.
Odměnou jim mohl být nejen opět nádherný výhled, ale také zchlazení unavených chodidel v
potůčku, tekoucím pod zříceninou. Cesta zpět byla podstatně náročnější, únava se
stupňovala a navíc blížící se čas večeře nás nutil k rychlejšímu tempu. I přesto jsme ji však
museli přeložit až na pozdější dobu a díky tomu jsme se mohli zdržet u zmíněného lomu, kde
se někteří s chutí brodili v křišťálově čisté vodě, jiní se zahrabávali do písku. Kdo by řekl, že
jim už bylo patnáct.

Večer jsme se sotva zmohli na nejnutnější osobní hygienu, asi hodinu jsme poseděli okolo
ohně a pak jsme všichni zalezli do chatiček. Většina jen co lehla, ihned spala až do rána.
Druhý den po snídani přišel na řadu náš poslední bod programu – lanové centrum v
nedalekých Polžicích. Ač jsme se zpočátku obávali, zda to vůbec zvládneme, byla to nakonec
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perfektní zábava s trochou adrenalinu. Někteří dokonce překonali svůj strach z výšek a
kromě zážitku si odnesli i dobrý pocit, že zvítězili sami nad sebou. Unaveni jsme se odebrali
do vedlejší pizzerie, kde jsme se naobědvali a poté jsme se vydali zpět do kempu. Odpoledne
jsme ještě hráli různé hry, např. karty, volejbal, fotbal, někteří jen relaxovali. Po čtvrt na pět
jsme již seděli ve vlaku na Plzeň, kde již na všechny čekali jejich rodiče.
Výlet plný aktivit, sportu, kultury, zábavy a legrace se vydařil, a to i díky ideálnímu počasí.
Poslední společnou akci si tak žáci 9.A patřičně užili.

Závěr školního roku – Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy
Dne 25. června proběhlo v Prokopcovně slavnostní vyřazení žáků posledního ročníku naší
základní školy. V krátkém projevu, který měli ve své režiji žáci 9.třídy Jonáš Polcar a Tereza
Šperlová, shrnuli své devítileté zážitky ze školy i mimoškolních akcí a poděkovali květinami
všem vyučujícím, které se o ně po celou školní docházku starali.
Během celého večera běžela v pozadí prezentace, kde se nám představili jako drobotina, a
pak se proměnili v mladé lidi na prahu dospělosti, kteří se vydávají na cestu za svým životním
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snem. K tomu jim popřála hodně štěstí a úspěchů ředitelka školy Mgr. Jaroslava Auterská a
třídní učitelka Mgr. Marcela Kalinová.
Také byli oceněni nejlepší žáci školy – na 1. místě Tereza Šperlová, 2. Skončila Natálie
Fridrichová a na 3. místě se umístila Jana Kupcová.

8. Analýza školního roku 2014 / 2015
1. Zajistit další posun od frontální výuky a využití ICT techniky v jednotlivých hodinách,
interaktivní učebna, učebna chemie – hospitace byly zaměřeny na využívání učeben a
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techniky, na činnostní učení. Interaktivní učebna a učebna chemie jsou využívány
pravidelně.
2. Žáci byli zapojováni do soutěží a olympiád průběžně.
3. Plavecký výcvik byl dle plánu, lyžařský výcvik se neuskutečnil z důvodu nezájmu a
finančním možnostem rodičů, zájezd do Anglie proběhl ve dnech 24. 5. -29. 5.
4. Nabídku kroužků jsme doplnili kroužkem volejbalu. Z řad rodičovské veřejnosti jsme
nezískali nikoho.
5. Bylo zorganizováno praktické evakuační cvičení školy vlastními silami.
6. Kulturní akce proběhly podle domluvených termínů, během roku byly průběžně
doplňovány.
7. Sportovní akce proběhly podle přihlášek.
8. Byla zajištěna péče integrovaným dětem, spolupráce v tomto směru probíhala
s výchovnou poradkyní a vedoucí ANP.
9. Program minimální prevence rizikového chování byl splněn.
10. Projekty v oblasti minimální prevence – podpořený projekt - Kalokagathia 21. století.
– částka 24 tis. Kč - kol. Vokáčová
11. Pokračovali jsme ve zlepšujícím se stavu environmentální výchovy – kol. Škabradová
12. Využít zpracované projekty Zelené zahrady, Učebna v přírodě a pokusit se o jejich
uplatnění v některém dotačním titulu – nejsou v tomto roce uplatněny.
13. Pokračovali jsme v odběru dotovaných mléčných výrobků a odběru ovoce do škol po
celý školní rok. – p. Vrbová, Arenšteinová + ZŘŠ
14. Prezentovali jsme školu na veřejnosti, zajistili zasílání příspěvků do tisku – za 1.st –
kol. Škabradová, za 2.st – kol. Jonáková, + ostatní pedagogové, nejsou ještě plně
zapojeny mateřské školy.
15. Na závěr roku uspořádat Slavnostní vyřazení žáků 9.tř – termín 25. 6. + DOD 1.st. –
proběhl 1. 4. 2015
Zhodnocení uplynulého období z hlediska vedení školy
Cíle ŠVP jsou plně v souladu s koncepcí školy. Koncepční záměry jsou rozpracovány do
ročních plánů a tyto dále do plánů měsíčních. ŠVP byl zpracován na základě těchto
koncepčních záměrů. Učitelé jsou seznámeni s cíli ŠVP i cíli školy a jsou v souladu s
očekáváním a potřebami klientů školy. Po zhodnocení uplynulého období lze zhodnotit ŠVP
velmi dobře. Dále je třeba pracovat se změnami v RVP a postupně je zapracovávat do ŠVP,
do tematických plánů a vyučovacího procesu.
Při výuce se musíme více zaměřit na prožitkové učení, přiměřit vzdělávací obsah potřebám,
možnostem a zkušenostem dětí ve třídě a dát dětem dostatek prostoru k rozvoji osobnosti a
uspokojování individuálních vzdělávacích potřeb a zaměřit se ve větší míře na
sebehodnocení žáků.
Výchovné poradenství i práce preventisty sociálně patologických jevů je na velmi vysoké
úrovni. Je třeba udržet vysoký standart naší práce v působení na žáky v oblasti prevence, zvát
zástupce Policie ČR na třídní schůzky a na besedy pro žáky z důvodů zvýšení kriminality a
výskytu nepovolených látek v okolí školy a v okrese.
Pořádat více školních akcí, na jejichž přípravě by se podíleli žáci - Akademie, den otevřených
dveří, výstavky prací žáků, projektové dny apod. Což se nám v tomto školním roce povedlo
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(pořádali jsme velké množství akcí). Snažili jsme se zapojit co nejširší školní populaci do
školních aktivit, práce školního kolektivu, uspořádat víkendový pobyt žáků. Zároveň se nám
daří velmi úzce spolupracovat s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Rokycanech.
V posledních letech škola zaznamenala největší posun v myšlení většiny pedagogického
sboru a přijetí změn probíhajících ve školství jako krok správným směrem. Díky trpělivosti a
výrazné podpoře vedení školy vznikl tým spolupracujících učitelů, kteří dokázali společně
vytvořit nový školní vzdělávací program, dále na něm pracovat a zdokonalovat jej a zároveň
začali jeho hlavní myšlenky zavádět do praxe.
Dalším krokem vpřed byla celková změna atmosféry školy. Převládly partnerské vztahy mezi
vedením, učiteli, žáky a rodiči, zvýšila se bezpečnost prostředí. Učitelé i žáci dostali možnost
podílet se na chodu školy. Negativním protipólem byla v ojedinělých případech
nespokojenost rodičů s výukou matematiky. V této problematice dokázalo vedení školy najít
společně s vyučující a s rodiči uspokojivé řešení.
Hlavním cílem, který vyplývá i ze ŠVP je poskytnout žákům výchovu a všeobecné vzdělání.
Směřovat k tomu, aby si žáci osvojili poznatky, dovednosti a pracovní návyky vedoucí
k rozvíjení osobnosti žáka, aby se uměl samostatně rozhodovat a projevovat. Poskytovat
žákům klíč k pochopení učiva, porozumění jeho významu, vytváření kompetencí a
samostatnou orientaci. Být školou, která ctí tradice a zároveň je otevřená změnám a
moderním vlivům. Pomoci dětem vyplňovat volný čas v rámci mimoškolních aktivit pestrou
nabídkou zájmových kroužků. Vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání, kde
se plně respektují individuální odlišnosti každého dítěte i jeho právo na odlišnost a
individuální tempo. K jeho dosažení je základem partnerský vztah mezi žáky, učiteli a rodiči,
založený na vzájemném respektu, a důraz na výchovné působení školy. Vytvořit podmínky
pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.

9. Hlavní úkoly pro školní rok 2015 /2016
1. Zajistit další posun od frontální výuky a využití ICT techniky v jednotlivých hodinách,
interaktivní učebna, učebna chemie, využití techniky získané v projektech
(interaktivní tabule 1. st+ tablety a PC – hospitace budou zaměřeny na využívání
učeben a techniky, na činnostní učení.
2. Zapojit žáky do soutěží a olympiád – bude stanoveno plánem práce.
3. Zajistit plavecký – kol. Arenšteinová, lyžařský výcvik kol. Heringová,
4. Nabídku kroužků doplnit kroužky se sportovním zaměřením (lehká atletika, odbíjená,
florbal,..), snažit se získat vedoucí i z řad rodičovské veřejnosti
5. Zorganizovat praktické evakuační cvičení školy, využít nabídku HZS a SDH Břasy, září
– říjen + uspořádat závod zdatnosti.
6. Vyhodnotit úroveň kulturních akcí a na základě toho objednávat v příštím roce.
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7. Vyhodnotit úroveň sportovních akcí a na základě toho plánovat výuku a dále
zlepšovat výsledky v tělesné výchově.
8. Zajistit péči integrovaným dětem, spolupracovat v tomto směru s výchovnou
poradkyní a vedoucí ANP.
9. Zajistit splnění programu minimální prevence rizikového chování.
10. Realizovat projekty v oblasti minimální prevence + zpracování projektů - kol.
Vokáčová
11. Pokračovat ve zlepšujícím se stavu environmentální výchovy, využít projektů – dle
nabídky a získat tak finanční prostředky na činnost v této oblasti. – kol. Škabradová
12. Využít zpracované projekty Zelené zahrady, Učebna v přírodě a pokusit se o jejich
uplatnění v některém dotačním titulu.
13. Pokračovat v odběru dotovaných mléčných výrobků a odběru ovoce do škol po celý
školní rok. – p. Vrbová, ZŘŠ, kol. Arenšteinová
14. Prezentovat školu na veřejnosti, zajistit zasílání příspěvků do tisku – za 1. st – kol.
Škabradová, za 2. st – kol. Jonáková, + vedoucí mateřských škol
15. Na závěr roku uspořádat Školní Akademii.

10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Inspekce v tomto školním roce provedena nebyla. Probíhala jen inspekční elektronická
zjišťování v systému InspIS DATA - INEZ
11. Výkon státní správy
11.1. Rozhodnutí ředitele školy
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Zařazení dětí do MŠ, ZŠ
Nepřijetí do MŠ

Počet
0
7
50
0

Počet odvolání
0
0
0
0

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 písm. a) až m), zejména
písm. a),b),c),d),j) atd.
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11.2. Počet osvobozených žáků
Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky:
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:

0
0

Počet žáků osvobozených (uvolněni, nehodnoceni – Věstník 11/02) z výuky:

Předmět
Tělesná výchova – II. pololetí

11. 3.

Počet žáků
2

Počet evidovaných stížností

Celkový počet evidovaných stížností
- z toho oprávněných
- z toho částečně oprávněných
- z toho neoprávněných
- z toho postoupených jinému orgánu

2
1
0
1
0

11.4. Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola a mateřská škola Stupno,
příspěvková organizace

Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění za období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace………………………………………..……….………..0
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace……………….………0
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C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informace:……………………………………………………………………………………………………………..……….0
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona:……………………………………..…….……..0
E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici
v archivu školy.

Ve Stupně dne 28. 2. 2015

Mgr. Jaroslava Auterská, ředitelka školy

Výroční zpráva o hospodaření školy
za rok 2014
1. Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat (hrubý)

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2014
(fyzický stav/ přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
29/27,868
15/13,43
22 851,-- Kč

10 375,-- Kč

2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) Příjmy (kalendářní rok 2014)

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu
dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
dotace na provozní výdaje
příjmy z pronájmu majetku zřizovatele
poplatky od rodičů – školné
příjmy z doplňkové činnosti
ostatní příjmy *
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Hlavní
činnost
14 153
0
2 751
78
465
1 299
76

Doplňková
činnost

18 822

514

514

CELKEM
14 153
0
2 751
78
465
1 813
76
19 336

ZŠ a MŠ Stupno

b) Výdaje (kalendářní rok 2014)

Investiční
Neinvestiční
Z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
projekty
ostatní osobní náklady
zákonné odvody + FKSP
náklady na učební pomůcky
přímé ONIV(cestovné, úraz. poj, OOPP)
ostatní náklady
- provozní náklady
energie
opravy a údržba nemovitého majetku
nájemné
odpisy majetku

Hlavní
činnost dotace ze
státních
prostředků
14 153

Hlavní
činnost –
ostatní
zdroje

Doplňková
činnost

CELKEM

3 873

498

18 524

158

10 405
18
20
3 695
186
59
2564

10 247
18
20
3 655
4
14
195

182
45
2124

40
245

-

1 379
95
48

48
4
3

1 427
99
51

Skutečnost
41,298
10 247
20
3 868

Rozdíl
-0,862
0
0
0

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2014)
Limit
42,16
10 247
20
3 868

Přepočtený počet zaměstnanců
Mzdové prostředky na platy
Mzdové prostředky – OPPP
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“

d) Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených
Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č. j. 11 336/2001-25,
Věstník MŠMT č. 8/2001 )

Vzdělávání
Vedoucích pracovníků

Počet pedagogických pracovníků
9

Kč
3624

2
1
40

2198
598
24146
3700
34275

V oblasti cizích jazyků
V oblasti SIPVZ
K prohloubení odbornosti
Odborná literatura pro učitele
CELKEM

52
74
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 2014 /2015
- V organizaci jsou většinou zkušení pracovníci, kteří dosahují velmi dobrých výsledků v práci,
podařilo se vytvořit příznivé klima pro jejich práci.
- Mladým, nezkušeným pedagogům byli přiděleni uvádějící učitelé, kteří jim s plnou
zodpovědností předávali své znalosti a metodicky je vedli a pomáhali jim překonávat úskalí
jejich začátku pedagogické praxe.
- Naši absolventi většinou nemají problémy po nástupu na střední školy, jsou dobře
připraveni ke studiu.
- Protože zajišťujeme spolupráci škola - rodina – odborníci, nemáme vážnější problémy
s kázní a chováním žáků.
- Případné problémy jsme řešili ihned, bez odkladu, vždy za spolupráce rodičů.

Mgr. Jaroslava Auterská, ředitelka školy

Datum: 30. září 2015
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