ZŠ a MŠ Stupno

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno
za školní rok 2013/2014
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
12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14
147
147
109
111
5
5
318
318
192
204
10
11
70
105
70
99
3
5
1

Počet přepočtených
pedagogických
pracovníků
9+1AP
13,772
3,68
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Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
ŠJ ZŠ
360
267
36
ŠJ MŠ 130
27
5
* bez cizích strávníků

Celkový počet
zaměstnanců
5
2

Doplňková činnost: průměrný počet strávníků
vyčleněný počet zaměstnanců

54
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)
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Počet žáků
1
0
0
2
0
0
6
9
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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 2013/2014. Je to z důvodu dvou prvních tříd. Škola
má vlastní tělocvičnu a hřiště. Vybavenost tříd a učeben je dobrá. Na druhém stupni jsou
nainstalovány 2 interaktivní tabule - v učebně chemie a fyziky a v interaktivní učebně, které
se rovněž využívá jako učebna hudební výchovy a zároveň slouží jako zázemí pro výuku
sborového a sólového zpěvu p. Korbelové. V rámci projektu EU peníze školám byla
vybudována počítačová učebna také na 1. stupni a k tomu též interaktivní učebna.
Kabinety se průběžně doplňují pomůckami, podle požadavků vedoucí sekcí. Budova u závor
je po generální opravě, budova u kostela podobnou opravu také potřebuje, i když postupně
probíhají různé opravy.
Ve školním roce 2013 / 2014 byly provedeny tyto úpravy:
ZŠ – odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP, generální oprava rozvodů tepla a
radiátorů v budově u kostela. Dovybavení tříd budovy u závor skříňovým nábytkem.
V současné době je budova 1. stupně včetně školní družiny kompletně vybavena
požadovaným výškově stavitelným nábytkem a novými skříněmi.
MŠ Stupno – odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP – dokončení oprav parapetů a
krytů radiátorů, doplnění vybavenosti tříd podle požadavků vedoucí mateřské školy,
generální oprava toalet v budově staré školky a doplnění hraček dle požadavků apod.
MŠ Břasy - odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP, doplnění vybavenosti třídy podle
požadavků vedoucí mateřské školy.
ŠJ Břasy, Stupno - odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP, dokoupení potřebného
nádobí a doplnění vybavenosti kuchyní.

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 2013 / 2014 proběhla dvě zasedání.

2. Personální zabezpečení činnosti školy

2.1.

Přehled o zaměstnancích školy

Počet pracovníků * (ostatní + pedagog. prac.)
12/13
13/14
37/35,28
46/41,912
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

3

Počet pedagogických pracovníků *
12/13
13/14
25/23,625
30/28,432
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2.2.
Součást
PO

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + VŠ jiné bez
DPS *
DPS *
6
2
1
1
13

SpŠ

MŠ
ZŠ
ZvŠ
ZUŠ
DDM
SJŠ
ŠD, ŠK
2
3
* DPS = doplňkové pedagogické studium
2.3.

Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014

Počet pedagogických pracovníků
přepočtený stav dle 2.1.
23,625

Průměrná délka
pedagogické praxe
25

Průměrný věk
42

Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.
– absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD, MŠ
- v důchodovém věku
2.4.

---------------22
0

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

59
(některé formou kurzů – AJ)
22
PC a Jaz. škola Plzeň, NIDV, Tvořivá škola

Celkový počet účastníků
Vzdělávací instituce
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Přehled akcí
Počet
účastníků
1
1
1
1
1
1

Vedoucí pracovníci
BOZP a PO
ČŠI - testování PISA
Nová legislativa ve školství
Školy a nová Občanský zákoník
Cestovní náhrady
Oblast cizích jazyků
Kurz Aj pro velmi pokročilé II
Reálie a jak je začlenit do výuky Aj II

1
1
1

Prohloubení odbornosti
Nejlepší nápady do prvouky od 1. tř.
Nejnov. pohledy na počátky čs. státnosti
Quizlet-kartičky pro každého
Tvořivá práce s příběhem
Kreativní výtv. techniky-pergamáno
Využití cirkusových dovedností při výuce
Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ
Rodiče versus učitelé
Činnost ŠD
S čerty nejsou žádné žerty
Hudební dílna. Vánoční zastavení
Relaxační cvičení a hry pro děti s jógou
Nebojme se hudební výchovy
Jenčková Chystáme vánoční besídku
Nápadník -Klub učitelů VV
Vzdělávání v MŠ vázané k indiv. potřebám
Hyperaktivní dítě v MŠ
Školení pro vyučující chemie
Základní kurz pro instruktory LVZ
Jazykové hry v hodinách češtiny II
Papírové lampy
Reálie a jak je začlenit do výuky Aj II
Image ped. pracovníka
Kdybych dostal nápad, bylo by mě líp
Kreativní výtv. techniky- dárečky
Cesta k vnitřní kreativitě
Druhý českoslov. odboj a obnovení ČSR
Maličkosti pro všechny - pracovní dílna
Náročné živ. situace u dětí
Činnost ŠD
Autismus trochu jinak

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
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Pobaltské státy - příroda, společnost….
Nápadník - Klub učitelů VV
Sekce řečové výchovy - Jazyk a řeč
Jenčková Pohybové hry s hudbou
Hry nejen matematické
Vyučování dějin ve vlastivědě na 1. st
Preventivní programy pro děti
Problémové chování-co s tím?
Vzdělávání v MŠ vázané k indiv. potřebám
Sfumato-splývavé čtení
VEMA
Závěr roku v účetnictví PO
Hospodaření přísp.org. zřizovaných ÚSC
VEMA
Zák. práce a obč. zákoník
Aktuální změny v pojištění
Aktuality v účet. PO
VEMA
Majetek Fenix
Pilíře moderní školní jídelny

1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1. Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
30

Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
navržen skutečnost
4
6
24
1

Zápis do 1.třídy

Letošní zápis dětí do první třídy probíhal v základní škole pod dohledem
p. učitelky Rackové a L. Maškové. Konal se ve středu 29. 1. 2014. Při zápisu nám pomáhaly
jako vždy naše žákyně, které pracují na škole jako peer aktivistky. Celkem k zápisu přišlo 30
dětí, z toho je jich 26 přijato, a 4 jsou ve správním řízení z důvodu žádosti o odklad povinné
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školní docházky, nebo se jedná o neplně šestileté děti. Z tohoto počtu zapsaných dětí jasně
vyplývá, že v příštím školním roce budeme mít jednu první třídu.
3.2.

Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky

Počet
celkem
12

Z toho přijatých na
SŠ s maturitou
SOU
5
4

gymnázia
3

U
0

Jiné
0

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
---------------- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9. ročníku
1
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání
0
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.
- analýza příčin nezaměstnanosti absolventů základních škol a možnosti jejich
dalšího zapojení do vzdělávání
Počet žáků
- přihlášených na víceletá gymnázia
- přijatých na víceletá gymnázia

---------------0
0

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 2013 / 2014
4.1.

Prospěch žáků (stav k 30.6.)

Počet žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Neklasifikován

205

136

67

2

0

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

205

136

67

2

4.3.

Opakování
ročníku ze
zdrav.důvodů
0

Odložena
klasifikace

Chování žáků

Snížený stupeň z chování
- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

Počet žáků
1. pololetí
0
0
7

2. pololetí
1
0

0
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Nejlepší žák školy
Na základě daných kritérií vyhlašujeme každoročně nejlepšího žáka školy.
Školní rok
1997/1998
1998/1999
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

Nejlepší žák
Martin Caletka
Zuzana Jírová
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

V letošním školním roce zvítězil František Horejš, na 2. místě skončila Klára Kušková a 3.
místo obsadil Ondřej Loukota. Všichni budou pokračovat ve studiu na středních školách gymnázium, střední odborná škola.

4.4.

Docházka žáků (celkem za školní rok)

Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené

19563
0
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4.5.

Přehled volitelných a nepovinných předmětů

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

Matematika a její
aplikace

Informační
a komunikační
technologie

Informační
a komunikační
technologie
Dějepis
Člověk a společnost Výchova k občanství

Člověk a příroda

Umění a kultura

Vyučovací
předmět
Český jazyk

Ročník
6.
4+1

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

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

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

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

9

30
5

31
5

31
8

Minim.
Celkem Z toho
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, rodinná výchova

6.

7.

8.

9.

2

2

2

2

4

4

6

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, rodinná výchova
- Úřad práce

4

- Exkurze

4

4

- Pedagogicko-psychologická
poradna-profesní orientace
Celkem

4
4

2

10

14

20

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. Na škole máme počítačovou učebnu, která je nepřetržitě připojena na
internet. Žáci mají možnost, pokud dodržují daná pravidla, využívat učebnu 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. Dále máme v provozu 2 interaktivní učebny na druhém stupni. Využití
těchto učeben v hodinách přináší velkou změnu pro práci učitelů s dětmi.
Počítačová učebna, která byla v provozu téměř deset let a kde probíhaly jen menší opravy,
prošla celkovou obnovou. Byla vybavena novými počítači, dále se koupily nové tiskárny,
protože staré, inkoustové, již dosloužily. V rámci projektu EU peníze školám byla vybudována
počítačová učebna také na 1. stupni a k tomu též interaktivní učebna.

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,
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• 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.
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
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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 2013 / 2014
-

-

-

-

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

Zhodnocení environmentální výchovy za školní rok 2013 / 2014
V rámci plnění úkolů environmentální výchovy se aktivně účastníme projektu Recyklohraní.
Cílem je učit děti aktivně třídit odpad, třídění také probíhá ve škole. Děti do školy nosí staré a
nefunkční elektrospotřebiče a baterie. Děti ve škole dále separují plasty a papír, to už se
stalo jakousi automatickou činností.
Od počátku kalendářního roku 2012 se naše škola zapojila do programu EKOŠKOLA. Naším
cílem je snížit energetické náklady, zkrášlit si naše školní prostředí a dobře třídit odpad.
A samozřejmě v dětech zautomatizovat ekologické chování a cítění.
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Zpráva o programu EKOŠKOLA ve školním roce 2013/2014
Program EKOŠKOLA, který by měl přimět jak žáky, tak i pedagogy přemýšlet ekologicky a
šetrně k našemu životnímu prostředí, běží na naší škole již třetím rokem.
V letošním školním roce jsme začali s plněním hlavních kroků programu EKOŠKOLA. Ekotýmy
se pustily do zkoumání stavu naší školy a pomocí dotazníků zjišťovaly, jak jsme na tom
v jednotlivých oblastech – VODA, ENERGIE, OPDADY a PROSTŘEDÍ ŠKOLY.
V letošním školním roce jsme chtěli především dosáhnout správného fungování ekotýmu,
který by společně s ostatními spolužáky plnil hlavní úkoly programu EKOŠKOLA. Zaměřili jsme
se především na týmování a sžívání se žáků v ekotýmech. Ekotýmy se propojily s již fungující
školní samosprávou, která má ve školních aktivitách své stálé místo.
V programu EKOŠKOLA je naše škola zapojená již třetím rokem. V loňském roce proběhlo
několik akcí, díky kterým se prostředí naší školy stalo o něco krásnějším. A samozřejmě
samotné akce byly pro děti velkým zážitkem. Za zmínku jistě stojí vytvoření školní skalky, o
kterou se přičinila školní družina v čele s vychovatelkou školní družiny p. Janou Gothovou.
Po společné úvaze o fungování programu jsme z technických důvodů oddělených budov a
v podstatě nemožnosti se scházet s ekotýmem celé školy, přesunuli největší díl práce na
ekotým 2. stupně. Ekotým na 1. stupni funguje v rámci školní družiny.
Po celoroční práci jsme zhodnotili, co se nám povedlo, jaká byla podpora ze strany Programu
EKOŠKOLY a rozhodli jsme se v programu EKOŠKOLA nepokračovat. Vzhledem k tomu, že
jsme ze strany vedení programu EKOŠKOLA nedostali slíbenou podporu, nekonali se
slibované workshopy, ani slibované finanční příspěvky na akce pořádané školou.
Vzhledem k tomu, že environmentální výchovné složky jsou v naší škole plnohodnotně
vedeny i zastoupeny, nemusíme program EKOŠKOLA naplňovat. I přesto budeme nadále
pokračovat v rozvíjejícím se trendu prohlubování environmentální výchovy a podněcovat
v dětech potřebu chovat se ekologicky a šetrně k našemu životnímu prostředí.
Další pravidelnou akcí je Den Země, který proběhl 2. 5., kdy svůj den 1., 2. a 3. třída strávily
ve společnosti členů mysliveckého sdružení Vranovice, kteří si pro nás opět připravili
zajímavý program zakončený tradičním opékáním buřtů.
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.
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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

Počet žáků
1
0
0
2
0
0
6
9

(oddělená výuka v předmětech)

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 2013 - 2014

Datum

Název

Místo konání

Třída

15.10.
1.11.
7. 11.

SŠ Rokycany
SOU Oselce
SOU stavební Plzeň

škola

9.

Gymnázium a SOŠ
škola
Rokycany, SŠ Rokycany

9.

14. 11.
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Poznámka
Informace o učebních a
studijních oborech a
možnosti dalšího
uplatnění
Informace pro rodiče i
žáky k volbě povolání
o oborech na SŠ, o
přijímacím řízení a
možnostech studia na
těchto školách – třídní
schůzky
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SŠ lesnická a SOU
Křivoklát

škola

9.

Den otevřených dveří
SŠ Rokycany

SŠ Rokycany
SOU lesnické

9.

2. 12.

Testy profesní orientace

škola

9.

Vyhodnocení profesních
testů

škola

9.

9. 1.

Soutěž technických
dovedností
Soutěž technických
dovedností – krajské
kolo

škola

8. – 9.

SOU
elektrotechnické
Plzeň

8. – 9.

21. 11.

29. 11.

11. 4.
3. 6.

Informace o studijních
možnostech na této
škole, představení
jednotlivých oborů
Ukázkový den –
prohlídka učiliště,
prezentace oborů SŠ a
SOU
Zadání testů PPP
Rokycany
Seznámení žáků a
rodičů s výsledky testů
Práce s elektronickou
stavebnicí Boffin
Zapojení dvou projektů
+ fyzikální kvíz

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 „Můj život - moje volba“, s jehož realizací jsme pokračovali od září do prosince
letošního školního roku, vyvrcholením byl den otevřených dveří, kde žáci prezentovali své
práce. 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.
Záměrem projektu je uvědomění si faktu, že bez zachování a vyžadování morálních hodnot
není život člověka plnohodnotný. Tuto skutečnost si žáci připomínají při návštěvě
konkrétních míst České republiky spojených s tragickými událostmi 2. světové války.
Rovněž využívá vrstevnických prvků vzájemného pozitivního ovlivňování a rozšiřuje tak
dlouhodobé cíle preventivního programu školy. V rámci projektu se v květnu žáci 2. stupně
zúčastnili exkurze a besedy v Terezíně. 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.
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Jako peer aktivisté pracovali žáci 6.třídy - S. Špilarová, H. Štochlová, M. Vokáčová, D. Bek a
7. třídy – N. Machoňová, N. Vildmanová, K. Spěváčková, kteří pomáhali s preventivními
programy, s peer programem, s akcemi školy - zápis dětí do 1. třídy ZŠ a do MŠ, s prodejem
předmětů pro charitativní účely, s tvorbou nástěnek, přípravou soutěží apod.
Žáci školy se zapojili do sbírek pro charitativní účely a vybrali prodejem drobných dárků
celkem 6 490, - Kč, z toho 1 550 Kč pro OS „ Život dětem“, 2 300 Kč pro OS „Píšťalka“,
2 340 Kč pro „Fondu Sidus“ a 300 Kč pro „CPK Chrpa“.
V průběhu roku nebyly řešeny žádné závažné přestupky - šikana, krádeže, zneužívání
návykových látek.
Vyhodnocení realizace projektu „Můj život - moje volba“ ve školním roce
2012/2013 a 2013/2014
1. Název projektu: Můj život - moje volba
2. Popis a záměr projektu:
Projekt se snažil pružně reagovat na problémy a nelehkou situaci v oblasti drogové
problematiky okresu Rokycany. Jeho záměrem bylo poskytnout žákům v maximální míře
informace o devastačních účincích drog na lidský organismus, ale současně se snažit
poukazovat na způsoby, jak se tomuto nežádoucímu jevu vyhnout. Bohužel už i v našem
okolí došlo k úmrtí po požití omamných látek. Žáci byli s touto nešťastnou událostí z různých
zdrojů informováni a mohli do projektu vstupovat se svými názory na danou problematiku.
Vlastním úsilím mapovali nebezpečný svět drog, přičemž se snažili nalézat obranné
mechanismy a uvědomovat si je. Zároveň poznali, jak hluboce mohou drogy, násilí, agrese a
porušování zákonů ničit lidský život. V praktické realizaci projektu bylo využíváno
vrstevnických prvků jako vhodného základu k budování dobrého školního klimatu. Své názory
a poznatky žáci vyjadřovali nejrůznějšími způsoby, vzájemně se podporovali a konfrontovali
své postoje, což se zpětně kladně projevovalo na utváření třídních kolektivů.
Projekt si kladl za cíl zamezit nárůstu agresivního chování mezi žáky naší školy.
Podpořil jejich správný osobnostní rozvoj a osvojování vhodných občanských kompetencí,
k získávání nových vědomostí a posilování jejich obranných mechanismů vůči nežádoucím
vlivům. Celkově vede k rozvíjení kladného klimatu školy a pozitivních vztahů mezi žáky,
učiteli a rodiči.
3. Počet účastníků, věková kategorie: 1. stupeň - 126
2. stupeň - 77
4. Realizátoři projektu: Mgr. Miloslava Pěnkavová – výchovný poradce
Mgr. Radka Vokáčová – metodik primární prevence
5. Popis průběhu realizace projektu:
Akce konané v rámci projektu.
1. Výjezd na dvoudenní pobyt v rekreačním středisku Hlavatice Zbiroh ve dnech 13. - 14. 9. 2013
2. Přednáška na téma „Poskytnutí první pomoci“ spojená s praktickými ukázkami 1.11.2013
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3. Přednáška a následná beseda na téma „Násilí páchané na ženách“ - 7.11.2013
4. Návštěva SVP Plzeň – 8.11.2013
5. Řešení konfliktních situací – dramatické ztvárnění – 14.11.2013
6. Beseda „Dopravní přestupky páchané pod vlivem návykových látek“ –25.11.2013
7. Tematická beseda a Den otevřených dveří – 19.12.2013
Témata: 6. třída: drogy a sport - doping
7. třída: šikana a násilí ve školních kolektivech – řešení, kauzy, můj názor
8. třída: drogy – druhy, následky užívání drog, řešení
9. třída: život v závislostech
Společná témata:
1. stupeň: Září: Znám své spolužáky?
Říjen: Máme se rádi, hrajeme fair play - sportovní klání
Listopad: Kouzlo pohádek - dobro a láska vítězí – soutěže, scénky
Prosinec: Zájmy a koníčky - výtvarné téma
2. stupeň: Září: Empatie, naslouchání jeden druhému – výtvarné téma
Říjen: Umění řešit konflikty, umění říci ne – výtvarné a dramatické téma
Listopad: Respekt, pořádek, zákony versus násilí, agrese, drogy - ICT
Prosinec: Zájmy a koníčky – zbraň proti drogám – výtvarné téma
Výběr témat byl pochopitelně tematicky spojen s problematikou uvedenou v popisu
projektu a snažil se respektovat úroveň schopností žáků v jednotlivých třídách. Pro žáky 2.
stupně byla připravena témata, jež zpracovávali výhradně k projektovému dni. Tzv. společná
témata byla vyhlašována každý měsíc, žáci měli možnost zpracovávat je vybranou metodikou
a prezentovat ostatním spolužákům.
Výsledky činností v jednotlivých tématech se vzájemně protnuly. Společným
výstupem bylo uvědomění si nebezpečnosti důsledků negativních účinků návykových látek a
zároveň objevení obranných mechanismů proti těmto jevům.
Cíl projektu se jistě podařilo dosáhnout. Neustálé zlepšování mezilidských vztahů a
upevňování pozitivních vazeb ve školních kolektivech zůstane i nadále naší prioritou.
Víkendový pobyt 13. 9. – 14. 9. 2013
Objednané počasí opravdu vyšlo!
Tak už to máme opět za sebou. Tradiční zářijový víkendový pobyt nových „šesťáků“ a
nejzkušenějších „deváťáků“.
Tak jako v loňském roce, i letos jsme zvolili rekreační středisko Hlavatice u Zbirohu.
Nádherná příroda s kouzelným výhledem na městečko a zámek Zbiroh, příjemní lidé,
výborné jídlo, dostatek prostoru pro sportovní a pohybové aktivity, výuková a společenská
místnost, přijatelné ceny - tak bychom mohli zdejší areál stručně charakterizovat a zároveň
doporučit. Ovšem pozor, září příštího roku již máme zamluvené!
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Jaký vlastně byl ten letošní kurz? Jeho smyslem bylo pomoci novým žákům druhého stupně
plynule a co možná bezbolestně se adaptovat do nového prostředí. Přechod z prvního na
druhý stupeň je vždy obtížný a tak se nějaká ta dobrá rada od zkušených kolegů určitě může
hodit. Když k tomu přidáme sportovní aktivity, soutěže a třeba noční bojovou hru, vznikne
nám velmi dobrý koktejl zážitků, na které se hned tak nezapomíná.

Pro učitele takový pobyt rozhodně není odpočinkovou aktivitou, je spojený s velkou
zodpovědností. Pokud ovšem máte „naše“ slušně vychované žáky, i vy si můžete užít spoustu
zábavy a překvapení. Je to tak, chování a vystupování našich žáků bylo naprosto
bezproblémové, zároveň spontánní a každý z nich alespoň jednou příjemně překvapil.
A počasí? Přáli jsme si sluníčko a teplo a objednávka byla vyplněna do puntíku.
Doufejme, že takových milých dnů s našimi žáky zažijeme ještě hodně.

Jak poskytnout první pomoc?
Poskytnutí první pomoci a záchrana lidského života patří k povinnostem každého
člověka. Tuto zásadu je nutné žákům vštěpovat nejen teoreticky, ale i prakticky.
Pracovnice Státního zdravotního ústavu, pracoviště Plzeň, navštívily naši školu již
podruhé. Konkrétní a jasnou formou žákům vysvětlovaly, na co se v takových situacích, jako
je záchrana lidského života, zaměřit a jak se chovat.
Prakticky si pak žáci mohli na různých stanovištích vyzkoušet všechny důležité úkony:
tj. správnou masáž srdce a dýchání z úst do úst, zastavení krvácení, základní ošetření
popálenin, znehybnění končetin a uvedení do tzv. zotavovací polohy. Ačkoliv se kurz o krátký
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čas protáhl, potěšilo nás, že důvodem byl zvýšený zájem žáků vyzkoušet si všechny
dovednosti prakticky.

Návštěva SVP v Plzni
Žáci 6. třídy navštívili v rámci projektu „Můj život – moje volba“ SVP v Plzni, kde se
seznámili s činností střediska. V rámci besedy získali informace o dětech, kterým středisko
pomáhá. Jde o děti s výchovnými a výukovými problémy, s osobnostními a psychickými
problémy, děti z narušeného rodinného prostředí, s příznaky asociálního chování a také
s problémy týkající se experimentování s drogami. Do střediska mohou děti s rodiči docházet
ambulantně nebo se zde účastní pobytu, který je maximálně 8 týdnů. Internátní pobyt je
vhodný pro děti, které potřebují intenzivnější odbornou péči. Náplní pobytu jsou pravidelné
terapeutické skupiny zaměřené na různá témata (drogy, šikana, apod.), arteterapie – práce s
hlínou, sportovní činnosti venku i v tělocvičně, relaxační cvičení a pobyty v přírodě. Děti musí
dodržovat pevný režim bez mobilů, internetu, denně zapisovat a hodnotit svoje chování, a
pokud vše dodržují, mohou za odměnu na víkend k rodičům. Naše žáky nejvíce zaujalo to, že
jsou zde i děti, které domů nechtějí.

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 19. 12. 2013 vyvrcholila na naší škole celoroční práce na preventivním
programu Můj život – moje volba. Smyslem tohoto projektu bylo poskytnout žákům
v maximální míře informace o devastačních účincích drog na lidský organismus. Jeho
součástí bylo několik tematických besed a výjezdů. Ústředním bodem byl pak Den
otevřených dveří. A co mohli návštěvníci naší školy všechno vidět?
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Zejména bohatě a nápaditě nachystané třídy, laděné nejen do zadaného tématu, ale
také i do vánoční výzdoby. Náměty pro práci nebyly nijak jednoduché, žáci museli vynaložit
hodně práce, aby svůj úkol splnili. A výsledek stál skutečně za to. Návštěvníci a hosté školy se
dozvěděli zajímavé informace o dopingu, který nemá ve sportu místo, o druzích šikany a
možnostech jejího řešení a předcházení, ale také o druzích drog a následcích na lidský
organismus a v neposlední řadě o různých závislostech, které mohou ovlivňovat náš život.
Svou vlastní prací tak došli k poznání, že drogy, šikana a závislosti negativně ovlivňují kvalitu
života jedince a škodí i společnosti.
Velký dík patří také vedení školy za garanci celého projektu a třídním učitelům, kteří
na práci svých žáků dohlíželi a v případě potřeby přispěli radou a pomocí. Zejména
v předvánočním čase je třeba ocenit, že ve škole s dětmi strávili spoustu hodin nad rámec
svých povinností.
Děkujeme rovněž všem, kteří se na práci našich žáků a učitelů přišli podívat. Jsme
velmi rádi, že jim naše práce a výchova mladé generace nejsou lhostejné.
Den otevřených dveří završil nejen projekt Můj život – moje volba, ale také rok 2013.
Přejme tedy našim žáků úspěšné vykročení do nového roku 2014 a pěkné pololetní
vysvědčení, vedení školy a celému pedagogickému sboru hodně sil do dalších vyučovacích
měsíců a radost z úspěšných, pracovitých a spokojených žáků.

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.
Žáci by se měli především naučit:
• jak se vyrovnat s negativní odezvou svého okolí
• jak odolat partě, s jejímiž názory nesouhlasí
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• 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 6. třídy S. Špilarová, H. Štochlová, M. Vokáčová,
D. Bek a 7. 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.
Peer program probíhal v 6. třídě a byl rozdělen do 4 lekcí. Na lekci je vždy vyhrazena jedna
vyučovací hodina, které se účastní nejen peer aktivistky, ale také lektor. Žáci v těchto
hodinách pracují ve skupinkách po čtyřech až pěti. Peer aktivisté práci ve skupinách vedou,
usměrňují, dětem radí a pomáhají jim. Ve skupině si žáci mění role, navzájem si pomáhají,
argumentují, obhajují své názory a zároveň se učí respektovat názory druhých. Také se učí
účinně komunikovat a spolupracovat se staršími žáky.
Program je nejen zajímavý, ale také zábavný.
22

ZŠ a MŠ Stupno

Uskutečněné akce - preventivní programy rizikového chování 2013-14

Datum

Název

Místo konání

Třída

Poznámka

Víkendový pobyt s
preventivním
programem

Hlavatice u
Zbiroha

6., 9.

23. 9.
30. 9.
2. 10.
3. 10.

Třída plná pohody

škola

1. – 4.

7. 10.

Sebepoznání

škola

5.

8. 10.

Zdravý životní styl

škola

6.

Preventivní program
s V. Čikovou

9. 10.

Řešení konfliktů

škola

7.

Preventivní program
s V. Čikovou

17. 10.

Hodnotový systém
člověka

škola

8.

Preventivní program
s V. Čikovou

4. 11.

Životní cíle

škola

9.

Preventivní program
s V. Čikovou

1. 11.

První pomoc

škola

6. – 9.

7. 11.

Násilí páchané na
ženách
SVP Plzeň

škola

8. – 9.
dívky
6.

Přednáška
s praktickými
ukázkami
mluvčí Policie ČR

13. -14. 9.

8. 11.

Plzeň
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Předávání zkušeností
žáků 9. třídy žákům 6.
třídy „Jak přežít na 2.
stupni“, ukázka práce
zásahové jednotky
Policie ČR, beseda
s mluvčí policie
Kroftovou, preventivní
program s koord.
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
s V. Čikovou

Prohlídka s besedou o
nežádoucích jevech ve
společnosti, seznámení
s činností Střediska
výchovné péče v Plzni
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14. 11.

Konflikty a jejich
řešení

škola

6. – 9.

25. 11.

Dopravní přestupky

škola

8. – 9.

19. 12.

Den otevřených dveří
„Můj život – moje
volba“

škola

6. – 9.

21. 1.
28. 1.
28. 1.
30.1.

Prevence nechtěných
těhotenství
Peer program

škola

8., 9.

škola

6.

31. 3.
1. 4..
3. 4.
4. 4.
9. 5.

Program sdružení
„Ulice“

škola

6. – 9.

Exkurze Terezín

Terezín

6. – 9.

12. 5.

Beseda o kriminalitě
mládeže – právní
povědomí

škola

8., 9.

Prezentace, scénky,
výtvarné práce na téma
„Jak řešit konflikt“ projekt
Beseda s mluvčí
Policie ČR – p.
Kroftovou
Prezentace práce žáků
na jednotlivá témata
prevence negativního
chování, program pro
žáky 1. st.
Beseda – p. Kultová
NIŽ
Čtyřhodinový
preventivní program
s koordinátorkami
prevence a peery školy
Beseda na téma drogy
a závislosti
návštěva Památníku
v Terezíně a prohlídka
Muzea ghetta
Beseda o kriminalitě a
nebezpečí o
prázdninách - p.
Kroftová, mluvčí
Policie ČR

Úkoly pro příští školní rok:







zvýšení bezpečnosti dětí při používání informačních a komunikačních technologií
pokračovat v projektu „ Člo(věk) homo sapiens sapiens“
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 2013 / 2014
Během školního roku byly splněny tyto úkoly:


Výuka probíhala pravidelně 2 vyučovací hodiny týdně
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Žáci byli rozděleni do jednotlivých hodin podle věku a v nich podle druhu integrace
Docházka byla většinou velmi dobrá
Žáci pracovali podle připravených plánů, které byly vypracovány na základě
doporučených zásad z vyšetření v PPP
Všichni pracovali s chutí, oblíbili si zejména DUM a počítačový program Pavučinka
/s odpovídajícími pracovními listy/
Na žáky bylo vypracováno podrobné hodnocení plnění plánu IVP a ANP a bylo
předáno do PPP Rokycany
Někteří žáci byli upozorněni na končící platnost vyšetření
Vyučující ANP spolupracovala s rodiči – informovala je o způsobu výuky a plnění
dílčích úkolů

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
7
4
63

počet účastníků
560
180
2140

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
- Hospodářské komora Plzeňského kraje

7.2 Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních a rozvojových programech
Ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014 jsme realizovali projekt z programu PK - Podpora
preventivních aktivit a výchovy k toleranci „Můj život - moje volba“ , ve výši 20 000 Kč.
V březnu jsme podali nový projekt z programu PK - Podpora preventivních aktivit a výchovy
k toleranci pod názvem „Člo(věk) homo sapiens sapiens“ a získali dotaci 15 000 Kč. Projekt
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se snaží 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 mapuje jejich postavení
v hodnotovém žebříčku různých společností ve vybraných částech světa. Žáci do projektu
vstupují s vlastními poznatky a zkušenostmi a na jejich základě pak tato společenství hodnotí.
Od října 2011 do dubna 2014 jsme realizovali projekt z ESF – OPVK 1.4 – EU peníze školám
pro Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách – tzv. Šablony. Získaná podpora
byla 1 090 982,- Kč.
Dále se zapojujeme do tvůrčích workshopů a úzce spolupracujeme s MAS Světovinou.
Letošní podpora na workshop byla 15 000,-Kč.

7.3. Zájmová činnost organizovaná školou
7.3.1 Hodnocení kroužků při školní družině za školní rok 2013/2014
Hodnocení kroužku pohybových her
J. Gothová
Kroužek pohybových her začal svoji činnost 1.10. 2013. Do kroužku bylo zapsáno celkem 18
žáků z 1.-2. ročníku. Po celou dobu konání kroužku se nikdo neodhlásil. Kroužek se konal
každé úterý v době od 14,30- 15,30 hodin. Snahou kroužku bylo vyplnit volný čas dětí ve ŠD,
rozvíjet základní pohybové dovednosti, dodržování pravidel hry, naučit se přijmout prohru,
podpořit chuť ke sportu, týmové spolupráci a naučit se sportovnímu chování. Během
školního roku jsme se sešli celkem 27 krát a činnost kroužku byla ukončena dne 3.6. 2014.
Všechny děti se snažily a sportovaly s nadšením. Většina dětí zvládla pravidla drobných
pohybových her, soutěží družstev, driblování a pravidla vybíjené . Děti se naučily nové
drobné hry ( míchaná vajíčka, molekuly, semafor, bombu, bacila, červený a černý, míčovou
válku, hru na druhého, polévka se vaří…). Zažily si pravidla soutěží ve družstvech (vyslechnutí
soutěže, splnění úkolu, plácnout dalšího a vyrovnat družstvo).Všechny děti kroužku
pohybových her pracovaly velmi úspěšně.
Hodnocení kroužku jógy
J. Gothová
Kroužek jógy začal svoji činnost 2.10. 2013. Na jógu bylo přihlášeno celkem 20 žáků z 1.-2 .
ročníku a jeden žák z 5. třídy. Nikdo se po celou dobu trvání kroužku neodhlásil, jen docházka
u některých žáků byla slabší. Jóga se konala každou středu v době od 14,30 – 15,15 hodin.
Žáci se naučili správnou techniku dýchání, správné držení těla a zvládli jednotlivé cviky na
podložkách i relaxaci s hudbou. Během roku se naučili cvičit 5 tibeťanů a sami pak naučené
cviky rádi předcvičovali. Také jsme si na internetu vyhledali nové polohy a snažili se je
zvládnout. Žáci na konci jógy dokázali cvik pojmenovat i předvést. Jóga se konala celkem 21
krát a činnost kroužku byla ukončena 28.5. 2014. Všichni žáci pracovali úspěšně.
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Hodnocení kroužku hry na flétnu
J. Gothová
Malých nadějných flétnistů se v letošním školním roce sešlo opravdu hodně, a proto jsme se
museli hned na začátku rozdělit na dvě skupiny. První skupina se pravidelně scházela každé
pondělí v době od 15,00- 16,00 hodin. Poprvé jsme se sešli 30.9. 2013. Skupinu tvořili
převážně úplní začátečníci (16 žáků ) a dva mírně pokročilí hráči (M. Špilar a M. Macáková).
Všichni žáci byli z 1. a 2. ročníku. S touto skupinou jsme se sešli a pilně cvičili celkem 27 krát.
Nikdo se po dobu trvání kroužku neodhlásil, jen přestali chodit žáci P. Langmajer a L. Horová.
I přes velký počet přihlášených žáků se nám velmi úspěšně podařilo zvládnout držení flétny,
dýchání, znalost not, pomlk, orientovat se v notovém zápisu, sehrát se a hlavně nacvičit
spoustu pěkných písniček. To vše pak žáci předvedli na závěrečné besídce pro rodiče, která
se konala v Prokopcovně. Společně tak i s pokročilými žáky vytvořili obří hudební těleso a
ukázali své dovednosti. Pokročilejších žáků bylo zapsáno také 18 a scházeli jsme se
pravidelně každý pátek v době od 15,30 – 16,30 hodin v Prokopcovně.
Poprvé jsme se sešli 4.10. 2013 a naposledy 30.5.2014. Celkem jsme společně hráli a pilně
cvičili 24 krát. Kroužek přestali navštěvovat 2 žáci ( L. Plačková a K. Škarecká). Protože tito
žáci hrají již delší dobu, stačilo jen plynule navázat na získané dovednosti. Flétničky také
reprezentovaly svoji činnost a zahrály si v kostele. A to hned dvakrát. Poprvé jsme v kostele
zahráli při vánočním koncertě a pak ještě na Noci kostelů. Flétny také reprezentovaly školu
při Tříkrálové sbírce, uspořádali besídku pro rodiče a zahráli paní knihovnici. Všichni žáci
pracovali na výbornou.
POHYBOVÉ HRY ZA ROK 2013/2014
L. Heringová
První hodina pohybových her proběhla dne 1. 10. 2013.
Kroužek probíhal každé úterý, vždy od 13.00 do 14.00 hod. Společně jsme tedy cvičili 25
hodin.
Naši poslední hodinu pro tento školní rok jsme zakončili dne 27. 5. 2014.
Pohybové hry probíhající v pátek navštěvovalo třetí oddělení školní družiny a jedna žákyně
z třetí třídy. Dohromady 21 dětí. 8. 4. 2014 pak byla Kristýna Borečková přeřazena do jiného
oddělení ŠD a tím se nám počet změnil na 20. Hry byly přizpůsobeny všem dětem, podle
jejich fyzických předpokladů.
V průběhu první hodiny, jsme se seznamovali s pravidly týkajících se chování v tělocvičně,
celkového chování k druhým při všech hrách a také pravidly v různých sportech, jako třeba
fotbal, basketbal, přehazovaná, florbal, vybíjená, všichni proti všem, apod.
V dalších hodinách jsme se zaměřovali zvláště na vybíjenou, která děti ze všech možných
aktivit bavila nejvíce. Mohu říci, že za uplynulý rok se všechny děti výrazně zlepšily jak v
házení, tak i v chytání míčů.
Mezi další velmi oblíbené hry patří: všichni proti všem, fotbal a později i bodovanou (házení
basketbalovým míčem) a házenou.
Vyzkoušeli jsme si i pár gymnastických prvků, šplh, základy na kruzích a některé atletické
sporty, jako sprint a skok do dálky.
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Kroužek se dětem líbil a jistě by přivítaly možnost chodit na tento kroužek i příští rok. To
mohu pro děti tohoto ročníku vřele doporučit, protože, dle mého názoru, tyto dvě třídy (2.A
a 2.B), jsou velmi sportovně nadané a dobře se s nimi spolupracuje.
Ráda zmíním i to, že pohybové hry se tento rok obešly bez jakéhokoliv poranění.
Hodnocení kroužku – šikovné ruce
R. Pitrmanová
Činnost kroužku byla zahájena 1.10.2013. Do kroužku bylo přihlášeno celkem 11 žáků a
vzhledem k náročnosti některých technik se jednalo o žáky z 2.- 3. ročníků. Kroužek se konal
každé úterý v době od 15,00 – 16,30 hodin, kde žáci průběžně tvořili po menších skupinkách.
Žáci pracovali nejen s odpadovým materiálem, ale i s netradičními materiály jako je například
fimo, korálky, bužírky, provázky, látka, drátky, mýdlová hmota, vlna, barvy na sklo a pedig.
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 25 krát a jejich činnost byla ukončena 3.6.2014.
Všichni pracovali s chutí, během roku se naučili novým technikám a měli radost ze svých
opravdu pěkných výrobků. Šikovné ruce vždy svými výrobky přispívají na různých akcích a tak
se reprezentují na veřejnosti. Ráda bych v této činnosti pokračovala i v dalším školním roce.
Hodnocení kroužku keramiky 2013 - 2014
V letošním školním roce ve ŠD poprvé pracoval kroužek keramiky. Svoji činnost jsme zahájili
7. 10. 2013 a ukončili 2. 6. 2014 s počtem 18 žáků. Po celý rok jsme byli rozděleni do dvou
skupin, které se střídaly po týdnu. 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 svícny, mističky, vánoční ozdoby, 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.
7.3.2 Hodnocení kroužků školy
Hodnocení práce keramického kroužku
M. Kalinová
Keramický kroužek se scházel od 2. 10. 2013 každou středu od 13:00 (celkem 28krát). Po celý
školní rok ho pravidelně navštěvovalo 15 žáků z různých tříd (od 5. do 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).
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). Posléze přicházeli s vlastními nápady a návrhy, které následně
zdatně realizovali. Po loňském úspěchu našeho keramického modelu radnického kostela,
jsme byli osloveni, abychom vyrobili tentokrát model bývalé zbirožské parní továrny. Úkol to
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byl sice nelehký, ale nakonec celý komplex, stávající ze 7 budov, přežil všechny fáze výroby
bez jediného porušení.
Práce s keramikou nás všechny moc bavila.
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. Vysněnou odměnou pro děti i mne, bylo krásné 1. místo. Děti si odnášely
hodnotné ceny a já pocit z dobře odvedené práce.
Letos se uskutečnilo i krajské kolo, které se koná jednou za dva roky. Vydali jsme se tedy do
Plzně, kde jsme se střetli s těmi nejlepšími z celého Plzeňského kraje.
Myslím si, že jsme byli připraveni velmi dobře, ale konkurence byla veliká a děti trochu
zaražené a zmatené. Obsadili jsme proto až třinácté místo z dvaceti zúčastněných škol.
Děti si ale užily připravený program, ve kterém mohly zhlédnout slaňování hasičů nebo akci
policie a psovodů.
Protože bylo ten den veliké horko, největším zážitkem bylo díky hasičům osvěžování pod
proudem vody.

Kroužek anglického jazyka 1. stupeň
H. Racková
Kroužek se scházel od října do konce května. Žáci si zde prohlubovali probírané učivo, hráli
hry, soutěžili, popisovali obrázky, procvičovali rozhovory, poslouchali a doplňovali písničky,
představovali sebe a svoji rodinu, mluvili o svém volném čase….
Byly zařazovány aktivity na interaktivní tabuli.
Aktuálně byla zařazena témata Vánoce a Velikonoce – slovíčka, zvyky, říkadla, písničky.
Práce dramatického kroužku
D. Škabradová
Ve školním roce 2013/2014 jsme s dramatickým kroužkem udělali mnoho práce, která se
zaměřila především na zdokonalování jevištního projevu.
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S představením „Rychlé šípy aneb Kam se poděli gentlemani?“ jsme slavili velké úspěchy.
Dokonce jsme se předvedli na 75. výročí vzniku Rychlých šípů v Praze v Kafkově domě. Byla
to pro nás velká čest a myslím, že jsme naší škole a vůbec obci neudělali ostudu. Na Vánoce
jsme již tradičně zahráli představení v ÚSP Liblín a pro seniory v DPS Břasy. Nevynechali jsme
též přestavení pro naše spolužáky v Prokopcovně.
Také jsme se připravovali na recitační soutěž, která pro nás byla také úspěšná. V okresním
kole v 0. kategorii získal 2. místo Šimon Halíř s básní „Bleší cirkus“, ve 3. kategorii naši žáci
nedali šanci jiným školám a 1. místo vyhrál Albert Pechmann s prózou od Jana Wericha „Až
opadá listí z dubu“ a 2. místo vyhrál Jonáš Beran s básní od Jiřího Dědečka „Holky a knížky“.
V krajském kole poté Jonáš Beran postoupil do užšího výběru, ale umístění nezískal.
V příštím školním roce nás čeká nastudování nové divadelní hry, na kterou se moc těšíme.

Hodnocení práce pěveckého kroužku
I. Heringová
V průběhu školního roku kroužek navštěvovalo asi 25 žáků první, druhé, třetí a čtvrté třídy.
V prvním pololetí 21, v druhém 19. Šest 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
Účast na kulturních akcích:
- předvánoční zpívání pro bývalé pracovníky školy
- vánoční koncert v místním kostele – společně se stupenským sborem – 24.12.
- samostatné vystoupení na Noci kostelů – 23.5. /zúčastnili se i žáci druhého
stupně, kteří kroužek navštěvovali v předešlých letech/
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
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Zhodnocení činnosti dopravního kroužku
Š. Častorálová
V letošním školním roce se na „Dopravní soutěž mladých cyklistů“ žáci připravovali v rámci
dopravního kroužku, který se v prvním pololetí konal 1x za 14 dní vždy v pondělí od 13.00 do
14.30. Od února jsme k naší přípravě využívali ještě téměř každou středu a těsně před
samotnou soutěží jsme se scházeli i v pátek.
Dne 15. května 2014 se v Rokycanech uskutečnilo okresní kolo dopravní soutěže mladých
cyklistů. Jako v minulém školním roce se ho zúčastnilo čtyřčlenné družstvo žáků 7. třídy ve
složení: Štěpán Lisý, David Hučík, Natálie Vildmanová a Kateřina Spěváčková. Žáci se pečlivě
připravovali během celého školního roku v rámci dopravního kroužku, a tak všechny 4
disciplíny zvládli 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. Poctivá příprava se nám i v letošním roce vyplatila, neboť jsme s velkým
náskokem před ostatními opět vyhráli.
Jako vítězové II. kategorie naše družstvo postoupilo do krajského kola, které se každoročně
koná v Plzni a Melchiorově Huti. Během jednoho týdne jsme si „oprášili“ loňské zásady práce
s mapou, při které soutěžící musí naplánovat a zakreslit co nejbezpečnější trasu pro chodce
nebo cyklistu mezi několika zadanými místy. Jak v okresním, tak i v krajském kole jsme si
v letošním kole vylepšili bodové hodnocení, přesto jsme nakonec skončili na pátém místě,
naše ztráta na v pořadí třetí družstvo však byla zcela minimální, naopak bodový rozdíl na
šestou příčku byl ohromný. V legraci tedy hodnotíme naše umístění jako „skoro třetí“.
Hodnocení práce počítačového kroužku
B. Mašková
Kroužek navštěvovalo 12 žáků ze 4. A. Scházeli se 1x za týden. Kroužek trval vždy 1 vyučovací
hodinu. Učivo navazovalo na dovednosti získané v minulém roce. Žáci se znovu seznámili se
zásadami práce na počítači, s velmi důležitými pravidly bezpečného využívání internetu.
Pracovali opět s textovým editorem, tvořili tabulky, vyhledávali informace, kopírovali
soubory nebo obrázky. Při plnění úkolů už byli mnohem samostatnější, rychlejší.
V závěru roku se zapojili do počítačové soutěžní hry „Staň se záchranářem“. Kroužek
navštěvovali pravidelně, pracovali s chutí.
Hodnocení práce volejbalového kroužku
V. Hrbáčková
Volejbalový kroužek se scházel od 2. 10. 2013 každou středu odpoledne od 13.15 hod do
14.30 hod v tělocvičně školy (celkem 25krát). Během školního roku navštěvovali volejbalový
kroužek především žáci šestého a sedmého ročníku.
V průběhu roku se žáci seznámili s pravidly volejbalu. Osvojili si techniku přihrávání a
odbíjení. Způsoby podávání spodem, 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. Ke konci školního roku byla především děvčata, která pravidelně
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docházela do kroužku, připravována na volejbalovou soutěž. Na této soutěži si vybojovaly
krásné čtvrté místo.
Hodnocení práce kroužku anglického jazyka
R. Hora
Kroužek anglického jazyka se scházel každou středu v odpoledních hodinách v interaktivní
učebně. Zájem dětí, zpočátku vysoký, postupně klesal. V pololetí již kroužek navštěvovali jen
žáci osmé třídy. Ostatně jako předchozí rok.
Záměrem kroužku bylo prohloubit získané znalosti z hodin anglického jazyka. Hlavní náplní
byla konverzace a poslech moderní angličtiny. Ke konci školního roku byla většina žáků na
kroužku schopna sledovat jednodušší dokumentární filmy bez českých titulků a většinu
informací pochytili a dokázali jim porozumět.
Čím více se blížil konec školního roku, začaly se objevovat další akce, docházka žáků na
kroužek postupně klesala.
Hodnocení práce kroužku ruského jazyka
R. Vokáčová
O práci v kroužku ruského jazyka projevilo zájem 10 žáků. Aktivně jich v 1. pololetí začalo
pracovat celkem 6, ve 2. pololetí pak 5. Jádro skupiny tvořili žáci 7. a 8. ročníku. Žák 6.
ročníku Martin Peňkov přestal na kroužek docházet od druhého pololetí. Jako důvod uvedl,
že již rusky umí komunikovat.
Výuka probíhala jednou týdně v 60-ti minutovém bloku. Žáci pracovali s učebnicí ruského
jazyka „Raduga 1“ nakladatelství Fraus.
Během 20-ti vyučovacích hodin žáci zvládli učivo 3 základních lekcí. Osvojili si znalost psaní
v azbuce, zorientovali se v základních tématech konverzace. Mluvený projev byl
dynamičtější, psaní působilo žákům značné obtíže.
Vzhledem k frekvenci hodin a pomalejšímu tempu lze konstatovat, že všichni žáci úvod do
studia ruštiny zvládli dobře.
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7.4. Školní žákovská samospráva
Školní žákovská samospráva, ustavená na začátku září, pracovala ve školním roce 2013-2014
v tomto složení:
- předseda
- Klára Kušková (9.A)
- místopředseda
- František Horejš (9.A)
- Tereza Králová (8.A)
- ostatní členové
- Michal Planeta (5.A)
- Irena Paseková (5.A)
- Albert Pechmann (6.A)
- Simona Špilarová (6.A)
- Štěpán Lisý (7.A)
- Natálie Vildmanová (7.A)
- Kristýna Zábranská (8.A)
- služba na tříděný odpad
- Tomáš Träxler (8.A)
- Martin Šenkyřík (8.A)
- Miroslav Kořínský (8.A)
Celoroční soutěž školní samosprávy na 2. stupni
Žákovská samospráva organizovala pod vedením p. učitelky Kalinové v rámci celoroční
soutěže celou řadu akcí:
- Modrý den
- Nejhezčí podzimní výzdoba třída
- Nejhezčí zimní výzdoba třída
- Adventní soutěž
- Mikulášský den
- Duhový den
- Třídní básnění
- Den bezpečnosti
- Sběrová soutěž (PET víčka)
- Reflexní den
Plán akcí, který byl sestaven v průběhu září z návrhů žáků jednotlivých tříd, se během roku
mírně upravoval a přizpůsoboval aktuální situaci. Všechny akce byly hodnoceny porotou a
úspěšné třídy obdržely body do celoroční soutěže, příp. i věcnou odměnu.
První letošní soutěž školní žákovské samosprávy připadla na 8. října a nesla se v duchu
modré barvy. Všichni včetně pedagogického sboru měli přijít tento den oděni do modré
barvy jakéhokoli odstínu. Modrá barva je příjemná a patří obecně k oblíbeným. Dalo se tedy
předpokládat, že se žáci aktivně zapojí ve velkém počtu. A to se také potvrdilo, neboť
všechny třídy zmodraly ze 100 %.
Podzim bývá mnohdy vnímán jako ponuré a depresivní období. Na druhou stranu přináší ale
také pozitivní vjemy v podobě barevného listí a dozrávajícího ovoce nejrůznějších druhů,
které se nám staly inspirací při výzdobě školních prostor. Příjemná a přívětivá dekorace
prostředí, v němž se po celý den pohybujeme, je na naší škole již zažitou tradicí. Vždyť nikdo
nechce trávit svůj čas mezi neosobně bílými, chladnými stěnami. A tak se všichni, žáci i
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učitelé, s vervou zapojili do plnění říjnové soutěže o nejkrásnější podzimní třídu. Oblíbenými
motivy byli netopýři, dýně, strašidelné stromy, čarodějnice, slunečnice, papíroví draci, ježci,
barevné podzimní listí atd. Některé třídy využily i dekorace vyrobené již v minulých ročnících,
jiné začaly takříkajíc od nuly, a musely se tak pěkně otáčet. Výsledky pak byly letos, na rozdíl
od loňska, velmi těsné. Vítězem se stala 9. třída, následovaly 8. a 5. třída.
Další ze série barevných dnů představoval mikulášský den, který jsme uspořádali 5. prosince.
Jak lze odvodit, prim zde hrály dvě barvy – červená a bílá. Svůj mikulášský vzhled mohli žáci
ještě umocnit nějakým typickým znakem – bílými či zlatavými vousy a vlasy, biskupskou
berlou apod. Využít mohli i atributy mikulášského doprovodu, tedy čerta a anděla. Žáci
devátého ročníku se tradičně zhostili úlohy školní mikulášské družiny. Navštívili své malé
spolužáky z 1. stupně, aby je pokárali, či naopak pochválili za jejich školní výsledky. Vyslechli
připravené básničky a písničky a předali malou sladkou odměnu.
V prosinci proběhla ještě soutěž o nejlépe vyzdobenou vánoční třídu. Povedené podzimní
dekorace schovali do krabic na příští rok a pustili se s invencí do zimních kreací. Výsledný
dojem předčil všechna očekávání. Žáci se nespokojili jen s běžným vyzdobením oken či
nástěnek, ale pod vedením svých třídních učitelů vytvořili s využitím různých materiálů i
působivé prostorové objekty.
Nesměla chybět ani adventní „tučňáková“ soutěž. Po celý adventní čas jsme se scházeli
každé úterý a čtvrtek 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 sám na ni odpověděl, nebo se poradil se svojí třídou. Takto jednotlivé třídy sbíraly každý
týden body do celoroční soutěže.
V lednu dostála naše škola svého jména – stala se doslova duhovou. V každé třídě se musely
rovnoměrně objevit tyto barvy: žlutá, oranžová, červená, fialová, modrá a zelená. Žáci se v
rámci svých tříd rozpočítali a domluvili se, komu připadne jaký odstín. V daný den jsme se
pak mohli kochat veselými barevnými kreacemi. Nejúspěšnějšími byly třídy 5.A, 6.A, a 9.A.
V průběhu března uplatnili naši žáci své umělecké, konkrétně básnické vlohy. Rozděleni na
dívčí a chlapeckou skupinu dostali totiž za úkol vytvořit báseň, v níž by vystihli svoji drahou
třídní polovičku. Chlapci tak skládali básničky o dívkách a naopak. Některým třídám se
podařilo charakterizovat své spolužáky opravdu výstižně. Takže jsme se dozvěděli např., že
máme v 5. třídě bručící fotbalisty a také vlasaté "drndy", v 6.A zase mají navrch děvčata,
která se s ničím nepářou, v 7. jsou hladoví provokatéři, v 8. už víme, kdo nosí vždy čisté
prádlo, a nakonec, že v 9. třídě jsou "kvočny" a "kvočáci".
Duben je vyhlášen měsícem bezpečnosti a my jsme si její důležitost nejen během silničního
provozu, ale i v dalších běžných situacích připomněli sice až 2. května, ale přece. Během
tohoto tematického dne se všichni žáci i učitelé pohybovali po škole oblečeni do libovolného
ochranného oděvu – např. reflexní vesty, helmy, ochranných rukavic, brýlí apod. Takže to
chvílemi na chodbách vypadalo jako ve vyhlášeném vědeckém centru.
Nejen žáci na 1. stupni se věnují aktivně sběru odpadového materiálu, ale angažovat se
mohli také žáci druhého stupně. Až do 16. května mohli naši žáci shromažďovat víčka od PET
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lahví, čímž zároveň podpořili charitativní projekt na pomoc jistému chlapci.
Nejintenzivnějšími sběrači byli žáci 6. třídy, následováni žáky 7. třídy.
Bývá hezkým zvykem, že poslední mezitřídní soutěží je barevný den určený barvou třídních
triček žáků 9. třídy. Letošní devítka si zvolila nepřehlédnutelný odstín reflexní žluté, a proto
byl poslední soutěží reflexní den. V pondělí 2. června přišli žáci oblečeni v jakoukoli reflexní
barvu – žlutou, zelenou, oranžovou, růžovou... Barva musela být výrazná, ostrá, svítivá.
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 2013/2014 se stala 5. třída, která obdržela
slíbenou odměnu 1000 Kč. Peníze jsou příspěvkem na školní výlet a byly vyplaceny z fondu
Unie rodičů.
1.místo (981 bodů)
2.místo (802 bodů)
3.místo (750 bodů)

5.třída
6.třída
9.třída

1 000,- Kč
600,- Kč
400,- Kč

Sběrová soutěž
Žákovská samospráva též 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 (2 300 kg)
2. místo (790 kg)
3. místo (768 kg)
4.-5. místo (573 kg)
4.-5. místo (573 kg)

třída 4.A
třída 2.B
třída 2.A
třída 1.B
třída 3.A

Žáci celkem sebrali 5 966 kg novin, časopisů a PET víček.
Hodnocení jednotlivců – nejlepší žáci ve sběru :
1. místo (784 kg)
Aubrechtová Elena
2. místo (707 kg)
Hora Zbyněk
3. místo (479 kg)
Hánělová Kristýna
Vítězné třídy získaly příspěvek na školní výlet.
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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 obdržel František Horejš, na 2. místě se umístila Klára
Kušková a třetí místo obsadil Ondřej Loukota.

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 2013 / 2014
Jméno žáka
Dějepisná olympiáda
Kušková Klára
Horejš František
Mareček Matěj
Matematická olympiáda
Planeta Michal
Arenštein Jan
Špilarová Simona
Lisý Štěpán
Šperlová Tereza
Loukota Ondřej
Arenštein Josef

třída

OK-místo

KK - místo

9.
9.
9.

3.
7.
12.

-

5.
6.
6.
7.
8.
9.
9.

14.
3.
9.
9.
12.
6.
8.

-

Pythagoriáda
Planeta Michal
Arenštein Jan
Špilarová Simona
Bek Daniel

5.
6.
6.
6.

10.
7.
15.
16.

-

Olympiáda z anglického jazyka
Kušková Klára
Horejš František

9.
9.

10.
15.
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Chemická olympiáda
Horejš František
Arenštein Josef

9.
9.

10.
15.
-

Malá olympiáda z angl. jazyka
Krocová Kamila
Štojdlová Vendula

5.
5.

15.
18.

Olympiáda z německého jazyka
Kušková Klára
Arenštein Josef

9.
9.

2.
3.

Olympiáda z českého jazyka
Kušková Klára

9.

14.

-

Zeměpisná olympiáda
Špilarová Simona
Arenštein Jan
Lisý Štěpán
Vildmanová Natálie
Horejš František
Kušková Klára

6.
6.
7.
7.
9.
9.

1.
2.
4.
5.
4.
5.

13.
8.

Fyzikální olympiáda
Horejš František
Arenštein Josef

9.
9.

2.
8.

0.kat.
1.kat
3.kat
3.kat
4.kat

2.
5.
1.
2.
5.

8.

6.

Recitace
Halíř Šimon
Beran M., Topinková M.
Pechmann Albert
Beran Jonáš
Vokáčová Magda
Horská kola
Polcar Jonáš
Malá kopaná
Hoši mladší
Hoši starší

6. - 7.
8. - 9.

7.
7.

Mc Donald´s Cup
Hoši mladší
Hoši starší

1. - 3.
4. - 5.

6.
3.

Preventan Cup-vybíjená
Smíšené družstvo

3. – 5.

2.
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Atletický čtyřboj
Hoši mladší
Dívky mladší
Hoši starší
Dívky starší
Jednotlivci
Vildmanová Natálie
Florbal
Hoši starší

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

7.
4.
10.
8.

7.

3.

8.- 9.

5.

-

Házená
hoši

6. - 9.

3.

-

Volejbal
hoši
dívky

6. - 9.
6.- 7.

účast
4.

-

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

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

5.
4.
7.
7.

-

Přespolní běh
Beran Jonáš
Lukáč Martin
Pancová Šarlota
Pancová Vanesa
Goth Petr
Loukota Ondřej

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

3.
10.
8.
10.
6.
11.

-

Atletický trojboj
Hoši
Dívky

4. - 5.
4. - 5.

7.
6.

-

Jednotlivci
0
Triatlon-Vršíčekman

Neúčast z důvodu
dřívějšího ukončení
školního roku

V soutěži škol okresu Rokycany jsme ve sportovních soutěžích obsadili 8. místo – 2.stupeň, 5.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.
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Sportovní soutěže 2013/2014
Sportovní soutěže – 1 . stupeň
V průběhu podzimu se žáci připravovali na utkání ve vybíjené, kopané a házené v rámci
hodin TV a sehráli několik přípravných turnajů mezi třídami.
Vzhledem k nedostatku sněhové pokrývky se letos nepodařilo uskutečnit závody na sněhu.
Naše škola se zapojila do programu Miniházená do škol. Na turnaji , který se odehrál 11.12.
v Ejpovicích, se družstvo hochů i dívek umístilo na druhém místě. Soupeři jim byli žáci
z Radnic, Ejpovic a Chrástu.
Další turnaj se konal 2.6. v Radnicích. Zde se dívky umístily na krásném prvním místě, chlapci
však skončili až čtvrtí.
Ve vybíjené se odehrál okrskový turnaj v naší škole a naše smíšené družstvo postoupilo do
okresního kola. Tento turnaj se odehrál 16.4. a zde naši žáci obsadili pěkné druhé místo.
V soutěži Mc Donald´s Cup mladší /1.-3. roč./ i starší /4. a 5. roč./ obě naše družstva
postoupila do okresního kola z prvního místa. Tento turnaj se konal 19.5. a zde starší
družstvo obsadilo 3.místo, mladší skončilo na šestém místě.
Okresní kolo atletického trojboje se konalo 4.6. Zúčastnili se ho žáci 4. a 5. tříd. Děvčata
skončila na 6.místě, hoši na 7.místě.
V celkové soutěži o Pohár předsedy OR ASŠK Rokycany se v tomto školním roce pro kategorii
1.-5. třída naše škola umístila na 5.místě /celkový počet škol byl 10/. Na sportovní akce byli
žáci připravováni v rámci hodin tělesné výchovy a vlastních mimoškolních aktivit.
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.
Cíle, které byly zadány na začátku školního roku, se dařilo víceméně naplňovat.
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. Práce s touto skupinou žáků bude patřit mezi
priority nového školního roku.
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Vzhledem k nižšímu počtu žáků jsme v tomto školním roce nepostavili tým pro fotbalovou
soutěž Coca – Cola Cup.
V lednu tohoto roku byl opět realizován lyžařský výcvik pro žáky zejména 7. třídy,
doplněný o vybrané žáky dalších tříd 2. stupně.
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. Nicméně do budoucna by bylo dobré, pokud to bude
v možnostech školy, zakoupit potřebné vybavení pro nácvik skoku vysokého.
Mimoškolní soutěže byly doplňovány školními koly přehazované, odbíjené a vybíjené.
Ve školním roce 2013/2014 jsme zúčastnili těchto sportovních soutěží:
Atletický čtyřboj
26. 9. 2013
hoši, dívky
HML: 7. místo
soutěž družstev
HST: 10. místo
DML: 4. místo
DST: 8. místo
Vildmanová – 3.
místo v jednotlivcích
Horská kola
10. 10. 2013
hoši
Jonáš Polcar – 6.
místo
Házená

16. 10. 2013

hoši

3. místo

Florbal

21.11. 2013

hoši 8. a 9. třídy

5. místo

Malá kopaná

10.4. 2014

hoši 6. a 7. třídy

účast

Přespolní běh

30.4. 2014

hoši, dívky

J. Beran: 3. místo
M. Lukáč: 10. místo
Š. Pancová: 8. místo
V. Pancová: 10. místo
P. Goth: 6. místo
O. Loukota: 11. místo

Malá kopaná

5.5. 2014

Hoši 8. a 9. třídy

4. místo

Pohár rozhlasu
atletická soutěž
družstev

14.5. 2014

Hoši, dívky 6. – 9.
třídy

HML: 5. místo
HST: 7. místo
DML: 4. místo
DST: 7. místo

Odbíjená

27.5. 2014

Hoši, dívky 8. a 9.
třídy

hoši: účast
dívky: 4. místo

Účast ve sportovních soutěžích se pro nás stala již tradicí, prakticky žádnou z nich
nevynecháváme.
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7.7. Akce školy
Přehled akcí navštívených žáky
Datum
Kulturní akce
Divadlo dětí Alfa

Divadlo J. K. Tyla
Plzeň
Národní divadlo
Hybernia Praha
Prokopcovna

Radnice
CineStar Plzeň
Hudební pořady
Prokopcovna

10. 10.
17. 2.

Název

Třída

Otesánek
Jak ševci zvedli vojnu pro
červenou sukni
Tři mušketýři
Lakomec

1. - 3.
1. - 3.

5. - 9.
5. - 9.

6. 11.
6. 11.
28. 11.
5. 2.
6. 5.
9. 5.

Strakonický dudák
Sněhurka a sedm
závodníků
Jak se dělá casting
Jak se hraje Otesánek
Rychlé šípy
Společenské přešlapy
Rychlé šípy
Velká ořechová loupež

9. 10.
9. 10.
10. 12.
20. 12.
19. 2.
20. 3.

Já, písnička
The Beatles
Akustic Plzeň
Zpívání koled
Výchovný koncert - Hrabě
Drum –in - vých. koncert

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

19. 9.
27. 9.

Beseda s archeologem
Včelařská výstava +
beseda se soutěží
Záchrana antilopy v Africe
První pomoc
Násilí páchané na ženách
SVP Plzeň – beseda o
rizikovém chování
Dopravní přestupky
Oheň (bez) naděje
Prevence nechtěných
těhotenství - NIŽ
Zdravé zuby
Drogy a závislosti – o.s.
Ulice
Muzeum Radnice paleobotanika

6.
1. - 9.

6. 5.
22. 5.
19. 1.
4. 3.

4. - 5.
6. - 9.

4. - 9.
1. - 3.
1. - 9.
5. - 9.
Dramatický kroužek
1. – 4.

Besedy

4. 10.
1. 11.
7. 11.
8. 11.
25. 11.
10. 1.
21. 1., 28. 1.
4. 3.
31. 3., 1. 4.,
3. 4., 4. 4.
24. 4.
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1. - 9.
6. - 9.
8., 9. - dívky
6.
8. - 9.
5. - 9.
9.
1.
6. - 7.
3.
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13. 5.
13. 5.

12. 5.

Síla lidskosti – Nicolas
Winton
Expedice do středověku
Besedy s knihovnicí – 18
besed
Policie ČR – právní
minimum

8. - 9.
4. - 7.
1. - 5.
8. - 9.

Exkurze
8. 11.
29. 4.
9. 5.
10. 6.

Západočeské muzeum
Plzeň
Skládka Flóra

6.
3.

Terezín
Muzeum Rokycany paleontologie

6. - 9.
9.

Hlavatice Zbiroh víkendový pobyt
s preventivním
programem
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
Podzimní vycházky
Cvičná evakuace
Den otevřených dveří v SŠ
Rokycany
Beseda s důchodci
Vystoupení v Praze –
Rychlé šípy
DD Břasy, ÚSP Liblín

6., 9.

Ostatní akce
13. – 14. 9.

17. 10.
18. 10.
16. 5.
21. 5.
31. 10.
12. 11., 14. 11.
29. 11.
12. 12.
15. 12.
17. 12.
19. 12

24. 12.
28. 1., 30. 1.
9. 1. - 20. 3.
19. 2.
2. 5.
23. 5.
3. 6.
19. 6.

Den otevřených dveří 2.st.
„Můj život – moje volba“
Zpívání v kostele ve
Stupně
Peer program
Plavání
Cvičná evakuace
Den Země
Noc kostelů
Slavnost Slabikáře
Školní akademie
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3., 4.
5.
5.
3., 4.
1. - 9.
1. - 4.
9.
pěvecký kroužek
dramatický kroužek
dramatický a
pěvecký kroužek
5. – 9.

pěvecký a
dramatický kroužek
6.
3. - 4.
5. - 9.
1. - 9.
1. - 9.
1.
1. - 9.
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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 2013 - 2014
CELODRUŽINOVÉ AKCE:
Podzimní štafeta – 27.9., 7.10.
Bramborový den- 21.11. ,14.11.
Ať žijí duchové ( noční ŠD) – 22.11.
Čertí diskotéka- 11.12.
Zimní olympijské hry – leden
Boj o poklad velikonočního zajíce- 23.4. , 24. a 25. 4.
Koloběžkyáda- 20.5., 30.5.
Jarní zahrada – 17.6.
Den dětí- 30.5., 2.6.
Pěší túra za špekáčkem – 6.6.

OSTATNÍ AKCE ŠD:
Návštěvy knihovny (celkem 18 krát) – střídala se všechna oddělení ŠD
Divadlo Dráček – Malá čarodějnice jde do školy – 11.9.
Včelařská výstava – výtvarné práce žáků ŠD-16.9. - 25.9.
Podzimní závody v parku – 30.9.
Hledání podzimního pokladu – 9.10.
Divadlo Dráček – O červené Karkulce - 6.11.
Projekt „Les jako mozaika inspirací“ – 8.11., 11. – 14.11.
Beseda o Tříkrálové charitě – 2.12.
Mikulášská besídka – 5.12.
Den otevřených dveří na 2. stupni – 19.12.
Vánoční posezení u čaje – 20.12.
Vánoční koncert flétniček v kostele – 24.12.

43

ZŠ a MŠ Stupno

Tříkrálová sbírka – 4.1.
Divadlo Dráček – Zimní radovánky – 15.1.
Vaření – 6.3.
Maškarní – 7. 3., 11.3.
Divadlo Dráček – O neposlušných kůzlátkách – 12.3.
Cirkusové představení – 17.3.
Beseda s paleontologem – 26.3.
Cesta za pravěkým uhlím ( Bašta ) – 3. 4. , 4. 4.
Divadlo Dráček – Hody, hody, doprovody – 28.4.
Den Země – 29.4.
Divadlo Dráček – O perníkové chaloupce – 7.5.
Vystoupení flétniček na Noci kostelů – 23.5.
Turnaj ve vybíjené – 30.5.
Indiánské léto – celý červen
Stopovaná za zmrzlinou – 3.6., 4.6.
Besídka flétniček pro rodiče – 6.6.
Besídka pro paní knihovnici – 12.6.
Školní akademie – 19.6.
Výlet do muzea – 22.6.

Podzimní štafeta ŠD
Hledání oříšků pod kelímky, slalom mezi jablky, jízda s kolečkem, foukání do papírových
koulí, házení jablky do koše a sbírání hub jedlých a nejedlých. Tak přesně takové pohybové
aktivity zabavily naše žáky na velkou část odpoledne. Asi nejvíce se jim líbila jízda s kolečkem,
kde každý prověřil své řidičské schopnosti. A tak rychle nasbírané koše hříbků a muchomůrek
by našim žákům záviděl kdejaký houbař.

Halloween a strašidla
Ten dělá to a ten zas tohle a školní družina má Halloween. Tuhle je netopýr a tady zas dýně,
pak na nás vybafne strašáček ze skříně. Ten vybarví si hrad, pak hned zas pavouka a
strašidelnou píseň si každý zabrouká. Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady my
jsme jeden tým.
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Noční školní družina
Letošní, již čtvrtý ročník oblíbeného spaní ve ŠD se konal 22.11. 2013 a tato akce patřila
žákům 2.-6. tříd. Sraz jsme měli v 18.00 hod. ve školních družinách. A program mohl začít.
Čekalo nás výborné divadelní představení vodníků v Prokopcovně, stezka odvahy kolem
školy, vybíjená v tělocvičně, noční vyrábění, chvilka noční televize a hlavně spaní. Ustlat si
pelíšky, vyčistit zuby a dobrou. Čekali jsme trochu rušnější noc, ale asi jsme naši drobotinu
dostatečně unavili. Spalo se celou noc. Bylo slyšet jen občasné chrápání a kašlání. Ráno jsme
vše uklidili, nasnídali se a stačili si rozdat diplomy. Bylo fajn slyšet, že se žáci těší na spaní ve
ŠD. Tak snad zase za rok. Hurá!

45

ZŠ a MŠ Stupno

46

ZŠ a MŠ Stupno

Co se děje v Prokopcovně
Činnost našich žáků v odloučené ŠD je pestrá a děti se opravdu nenudí. Vyrábějí automobily,
chodí na dětské hřiště, do knihovny a podílejí se na ostatních akcích plánovaných ŠD.
Například Bramborový den, divadlo, noční ŠD a také Halloweenské strašení.
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Čertí diskotéka
Čertovské řádění a dovádění nás ve ŠD baví. Proto si naši žáci přinesli rohy, masky a všichni si
nechali pomalovat obličeje čertovskými barvami. Přesun do tělocvičny byl opravdu pekelný.
Na vše dohlížel jediný Mikuláš Jakub Hůlka, asistovalo mu několik andělů a řádilo zde
nespočet čertic a čertů. Samozřejmě se soutěžilo v úklidu pekla, takže naše pekelná a
nebeská družstva musela vymetat pavučiny, uklidit rozházené bačkory, vykutálet kulové
blesky a poskládat tajné Luciferovy vzkazy. Jak je známo, v pekle se také tancuje, a proto se
soutěžilo v tanci a jeden pekelný tanec s názvem rohy, kožich, kopyta, ocas se všichni
povinně naučili. Jako odměnu všichni dostali dobroty a pekelný diplom.

Sněhové dovádění
Letošní zima nám mnoho sněhu nepřinesla, a proto jsme museli využít každou chvilku s bílou
peřinou. Žáci ze ŠD v Prokopcovně vyrazili na boby, i když bylo více vykukujících stébel trávy
než sněhu, ale přesto si to užili. My ostatní jsme stavěli sněhuláky a užili si alespoň koulování.

Tři králové
Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci
jinému, pomáháme i sami sobě. A proto i my jsme se vydali trochu pomoci. Svým hraním na
flétničky a zpěvem jsme potěšili dolní Stupno a jejich obyvatele, kteří už na nás čekali. Letos
nám počasí opravdu bylo nakloněno, a tak naše koledování bylo příjemné, veselé a plné
energie.
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Cirkus ve ŠD
Že je to ve ŠD občas jako v cirkuse, to si určitě všichni dokážeme představit. Zábava, legrace
a žádná nuda. Stejné to bylo i s vystoupením klauna a jeho asistentky. Žonglování, kouzlo s
provazem, jízda na jednokolce, parádní vystoupení s lasy a na závěr cvičení pejsci. To byl
parádní program, který zaujal všechny malé diváky.
Maškarní ve ŠD
Piráti, princezny, berušky, tanečnice, supermani, montéři, indiáni a další masky si užili
zábavný maškarní rej ve ŠD. Soutěžili v tanci s balónky, lovili prutem masky, prolézali obručí,
pinkali s míčem, posílali si maškarní desku a na závěr si každý odnesl odměnu a diplom. A
takhle krásně se nakreslili.
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Indiánské léto
Družinové indiánské léto začalo vybarvováním mandal a výrobou čelenek. Pak žáci pomocí
omalovánek a vlastní fantazie vyráběli indiánské vesničky. Nejvíce jsme si užili indiánský
závod, kde žáci na jednotlivých stanovištích plnili zadané úkoly a samozřejmě nesmělo
chybět válečné zbarvení. Žáci si vyzkoušeli hod kamenem, jízdu na mustangovi (stačilo
obyčejné koště), luštění indiánských znaků a nesměla samozřejmě chybět střelba s lukem. Na
závěr indiánského léta si každý mohl nakreslit svého indiána, vyrobit si přívěšek a dokonce
jsme se dali do výroby družinového totemu.

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
1. stupeň
9. 10. 2013 se uskutečnil folkový koncert pro 1. – 4. třídu naší školy.
Žáci si zazpívali známé písničky, soutěžili a poslouchali ukázky zpěvu a hry na kytaru. Koncert
se jim moc líbil. Účinkující velmi chválil chování i aktivitu žáků a oni se mu za krásné
vystoupení odměnili dlouhým potleskem.
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Dne 10.12. 2014 pro nás byl v Prokopcovně připraven koncert skupiny Akustik. Hudebníci
dětem nabídli širokou škálu různorodých skladeb od známých pomalých love songů až
k rytmickým písním s prvky jazzu, blues a popu (a to i na přání). Představili nám své
nejoblíbenější hudební nástroje – kytaru, elektrickou kytaru a mandolínu, ale také nástroje
méně známé jako famfrnoch, okarínu nebo niněru.

Žáci 1. – 3. třídy naší školy viděli 10. října v divadle Alfa zajímavé představení. Klasická
pohádka Otesánek byla totiž umístěna do současnosti, a navíc do plzeňského regionu.
Otesánek snědl tátu a mámu z Ejpovic, hostinského z Kyšic, fotbalisty z Viktorky a nakonec
celé divadlo Alfa. Ve hře vystupovali herci, ale děti viděly i maňásky a marionety. A proto
diváci odměnili herce dlouhým potleskem.
V pátek 9. května se vydaly děti z prvního stupně Základní školy ve Stupně do Plzně do kina
Cinestar, aby zhlédly film Velká oříšková loupež. Animovaný film i to, že se děti nemusely
učit, byl přijat s velkou radostí.
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2.stupeň
Návštěva Strakonického dudáka
V lednu jsme navštívili Národní divadlo a zhlédli jsme představení Strakonický dudák. Tato
báchorka J. K. Tyla je určená dětem i dospělým, takže jsme přibrali i rodiče a prarodiče. V
půvabné pohádce se prolínají reálné, typicky české postavy s tajemnou říší přírody, se
světem nadpřirozených sil. Dudák Švanda nezná svou matku, nemá peníze, a tak si nemůže
vzít svoji milou Dorotku. Vydá se do světa, kde mu očarované dudy přinesou úspěch, ale ne
štěstí. Unikne vězení a vrátí se domů. Zde však nenachází klid a propadá se na dno, jako by
byl prokletý. Zachrání ho až Dorotčina láska. Hlavními představiteli byli Igor Orozovič a
Magdaléna Borová, dále účinkovali Taťjana Medvecká, Filip Kaňkovský, Ondřej Pavelka nebo
Hana Ševčíková.

Sněhurka a sedm závodníků
Dne 4. 3. 2014 naše třída 5. A a 6. třída jela do Prahy do Divadla Hybernia na muzikál s
názvem Sněhurka a sedm závodníků.
V představení vystupovala královna, která byla hezká, spanilá, bohatá a pyšná a Sněhurka,
která byla také krásná, ale nebyla pyšná. Také nebyla moc bohatá. Když královna zjistila
existenci Sněhurky, chtěla ji hned zabít. Nejen proto, že byla krásnější, ale také proto, že si ji
chtěl princ vzít za ženu. Kdežto královnu žádný nápadník nechtěl. Sněhurka však při pokusu o
zabití utekla do lesa. V lese byl domeček, Sněhurka otevřela dveře a vešla dovnitř. V
domečku bylo sedm postýlek, sedm talířků, prostě vše sedmkrát. Pak přišlo sedm
ZÁVODNÍKŮ. Nebyli to malí trpaslíci, ale velcí závodníci. Sněhurka jim uklízela, prala, zašívala
a hlavně vařila. Když šli závodníci závodit a královna se dozvěděla, že závodníci nejsou doma,
uvařila pro Sněhurku jedovatý lektvar, který pak napíchla do jablka. Potom uvařila lektvar i
pro sebe, aby se proměnila v ježibabu. Pak šla za Sněhurkou a dala jí jablko s jedem.
Sněhurka se otrávila po snědení jablka. Zemřela však i ježibaba. Když odcházela z domečku
od Sněhurky, vraceli se závodníci s koloběžkami a tříkolkou. Ježibabu začali honit a chytat.
Utekla jim na koloběžce, kterou sebrala a při rychlé jízdě ji přejelo auto.
Princ mezitím hledal Sněhurku po celém lese. Závodníci prince zahlédli a dovedli ho k
Sněhurce do domečku. Princ měl Sněhurku políbit, aby ji zbavil kletby. Nejprve ji políbil na
ruku a čekal, že se Sněhurka probudí. Nic se však nestalo. Závodníci princi poradili, aby políbil
Sněhurku na ústa. Tím ji zachránil a vše dobře dopadlo.
Představení se nám všem moc líbilo.
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Divadlo ALFA
V úterý 6. 5. 2014 jsme byli na představení Tři mušketýři v divadle ALFA v Plzni. Ráno jsme se
učili jednu vyučovací hodinu, nasvačili jsme se, a potom jsme nastoupili do autobusu. Jela
s námi i čtvrtá třída. V Plzni jsme vystoupili a v divadle jsme si odložili oblečení v šatně.
Potom jsme šli nahoru, kde jsme si mohli něco koupit k jídlu. Poté jsme přišli do divadelního
sálu, vyšli jsme na pódium za oponu, kde byly židle, a konalo se divadelní představení.
Divadlo hráli herci s loutkami. Při mluvení používali hlavně citoslovce a zvuky napodobovali
různými nástroji a předměty. Po skončení představení jsme si mohli vyzkoušet některé
loutky, které vystupovaly. Potom jsme si šli sednout do křesel v sále a paní z divadla nám
říkala např. o tom, jak přibližně dlouho trvá nacvičit loutkové představení a tak různě o
divadlu. Za námi na konci sálu byla kabinka, kde byl zvukař a osvětlovač. Zvukař nám přehrál
různé zvuky a osvětlovač zase barvy reflektorů. Pak jsme si vyzvedli oblečení z šatny a vydali
jsme se do výtvarné dílny. Tam nám pan výtvarník ukázal nějaké loutky ze dřeva i z jiných
materiálů. Řekl nám taky, jak se takové loutky vyrábějí a jak dlouho to trvá. Poté jsme šli do
autobusu a jeli zpátky do školy. Představení se mi moc líbilo.
Lakomec
21. 5. jsme jeli do plzeňského Divadla J. K. Tyla na představení LAKOMEC. Tuto hru napsal
Moliér, ve které hráli herci Markéta Fröslová jakožto Eliška a Harpagona, otce Elišky, si zahrál
Pavel Pavlovský. Hlavním hrdinou představení je lakomec, který je lakomý, ale chce se oženit
s Marianou. Ale ta se líbí i jeho synovi Kleantovi, proto navrhne, aby jí dal prsten, jenže
lakomec je tak lakomý, že jí nechce nic dát. Lakomec si schovává peníze na zahradě a
Kleantův kamarád mu vezme peníze a lakomec zavolá policii a hledají peníze. Nakonec
peníze vrátí a Kleant si získá Marianu a Valér si konečně může vzít Elišku. Lakomec si
uvědomí, že peníze nejsou všechno. Všichni jsme se zasmáli a moc se nám to líbilo. Doufám,
že brzy pojedeme zase do divadla.
Besedy, exkurze
Žáci z 1. stupně naší školy besedovali s místními včelaři.
Průvodce výstavy, kterou 27. 9. navštívili v Prokopcovně, jim podrobně popsal způsob života
včel. Vysvětlil jim i jejich význam a užitek pro člověka. Žáci si také na výstavě k výročí
včelařství prohlédli zajímavé fotografie a výrobky z včelích produktů. Jako dárek za splnění
úkolů v připravené soutěži a pomoc při výzdobě výstavy dostali nejmenší děti malou
skleničku medu. Všem se výstava i sladká odměna líbila.
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Návštěva muzea v Radnicích
Protože se naše třída zapojila do projektu o historii okolí, navštívili jsme v dubnu Muzeum J.
Hyláka v Radnicích. Téma pro naši třídu bylo „Paleontologie“. Od pana Caletky jsme se
dozvěděli hodně zajímavých věcí. Ukázal nám zkamenělinu stojícího kmene stromu, kterou
jsme si mohli potěžkat i trilobity z nedaleké obce Skryje. Každý si pak na dvoře mohl zkusit
své „archeologické“ štěstí – rozklepnout kámen dovezený ze Skryjí a doufat, že právě v něm
je ukrytá zkamenělina trilobita.
Návštěva muzea v Radnicích
Ve čtvrtek 24.4. se naše třída vypravila autobusem do muzea v Radnicích. Viděli jsme
zkamenělý kmen stromu a slyšeli spoustu informací. Třeba to, že tu žily vážky, které měly
rozpětí křídel až 75cm. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se rozťukává kámen a pak si ho i vzít
domů.

Poznáváme historii naší obce
Pomalu už se stává tradicí, že v druhém pololetí rozjedeme společně s obcí projekt, který
přispívá našim žákům k poznávání historie naší obce. V loňském roce jsme zmapovali
osvobození našich obcí, v letošním roce jsme společně se bývalým starostou obce p. Ing.
Špilarem rozjeli projekt pod názvem „Naše obec a doly, průmysl a přírodní bohatství“.
Termín soutěže byl od 1. února do 28. dubna. V tuto dobu žáci naší školy od 1. třídy po
deváťáky, nevyjímaje i ty ze školní družiny, shromažďovali materiály, pátrali v kronikách,
mezi pamětníky, potulovali se po stopách historie přímo v našich obcích, na internetu,
v knihovně.
Vybrané tematické okruhy si žáci losovali a byly tyto:
1. Šternberkové a jejich vliv na náš region
2. Naleziště a sbírky u nás a v našem okolí (paleontologie)
3. Doly a jejich historie
4. Co zbylo z důlních děl dnes
5. Kdo byl Johann David Starck
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Každá třída uchopila práci různě. Někteří fotili, modelovali, kreslili a malovali, jiní tvořili
téměř literární veledíla, další se vrhli na keramiku a vytvářeli autentické napodobeniny
historických budov, šachet či tzv. galejní pece. Zkrátka každý pracoval, nikdo nezůstal stát
stranou a o to nám šlo. Chtěli jsme dosáhnout toho, aby se každý žák něčemu naučil pomocí
toho, že musí určené informace sám vyhledat, nějak ztvárnit a umět je předat svým
spolužákům z jiných ročníků.
Cílovými odměnami byl finanční příspěvek na školní výlet. A jak se jim práce vydařila, se
mohli přesvědčit zaměstnanci OÚ i radní obce 30. 4. od 10,00 do 14,00 hod. Ostatní občané
budou mít možnost zhlédnout práce našich žáků na závěrečné školní akademii v Kříších 19. 6.
2014, která bude letos opět celoškolní.
Zde je malá ukázka toho, co vše žáci dokázali.

Projekt vyhlášený panem starostou – Historie obce a okolí
V rámci projektu vyhlášeného panem starostou v průběhu zimy, se všechny třídy naší školy
zapojily do příprav na prezentaci svého vybraného témata. Tato témata pokrývala širokou
škálu lidské i přírodní činnosti. Od změn krajiny působením důlní činnosti, přes slavné
rodáky, vlastence a mecenáše, až po světově unikátní paleontologické nálezy. Na konci
dubna všechny třídy představily své výsledky formou menších i větších expozic ve třídách.
Zhlédnout je přišli jak žáci 1. st., tak veřejnost. Žákům třetí třídy se líbila zejména expozice
věnovaná dolům na černé uhlí, protože si tam mohli prohlédnout věrný model dolu a pak
také modely zámečku v Březině, hrobky Šternberků a pece na výrobu šmolky.
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Jaké byly letos výlety?

Třída
I. A

Cíl

Datum
29. 5.

Praha

I. B

- plavba parníkem

III. A

- ZOO Trója

II. A

13. 6.

Velhartice
- prohlídka hradu

II. B

- divadelní představení „ Není drak jako drak“
IV. A

3. 6.

Příbram
- hornické muzeum

V. A

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum, kostel (J. J. Ryba)
VI. A

3. 6.

Šumava
- Prášily, Prášilské jezero

VII. A

VIII. A

6. 6.

Plzeň
- Techmánia
- Planetárium

IX. A

4. 6 - 6. 6.

Konstantinovy Lázně - Camp La Rocca
-

turistika a sport

-

lanové centrum v Dolní Polžici

Závěr školního roku – Školní akademie
Dne 19. června 2014 proběhla v KD TJ Baník Kříše již tradiční školní akademie pod názvem
Každý je režisérem svého příběhu. Celý večer, který probíhal pod patronací žáků 9. třídy, byl
tematicky spjat s filmem a nesl se v duchu motta „Život je parodie na naše sny, ale my jsme
měli vždycky radši originál“. Tomu odpovídala i komická povaha většiny scének.
Celým večerem nás s přirozeností a vtipem sobě vlastním provázeli moderátoři z řad
deváťáků Klára Kušková a Matěj Mareček. Ve svých výstupech nejen uváděli nadcházející
čísla, ale zároveň nám vždy poodhalili něco ze svého devítiletého života na základní škole.
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První část večera patřila žákům prvního stupně, kteří ve svých pohádkových scénkách ukázali
něco ze svého hereckého, tanečního či pěveckého umění. Školní družina tak vystoupila s
upravenou verzí Macha a Šebestové, žáci 1. tříd zazpívali písničku Buchet je spousta, 2. třídy
společně nacvičili operetku o Červené karkulce.

Následovala pohádka O dvanácti měsíčkách, kterou předvedli žáci 3. třídy, a čtvrťáci si
připravili scénku z oblíbené pohádky Ať žijí duchové. Vystoupení 1. stupně uzavřeli svým
zábavným tancem na píseň z romantického filmu Mamma Mia! žáci 5.A.
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V následujících originálních miniscénkách deváťáci představili, kam zamíří na střední školy,
a tím již otevřeli druhou část programu. V ní vystoupili se svými čísly starší žáci z 2. stupně.
Dobrodružný žánr připadl 6. třídě, v jejíž snové scénce „Kecy k věci“ se sešli různí filmoví
hrdinové. Sedmáci ve svém vystoupení o husitech spojili historický žánr se sci-fi, a ukázali
nám tak, že historie nemusí být vždy taková, jak ji známe z učebnic. S hororovým
dramaticko-tanečním číslem, v němž se dostalo na strach i legraci, se předvedli žáci 8. třídy.

Závěr akademie už patřil jen samotným deváťákům, kteří předvedli své taneční číslo. K nové
etapě v životě jim popřáli hodně štěstí a úspěchů ředitelka školy Jaroslava Auterská a
místostarosta obce Petr Kuncl. Žáci poté poděkovali květinami všem svým vyučujícím, kteří
je provázeli v průběhu celé školní docházky, a od své třídní učitelky Štěpánky Častorálové
převzali šerpy. Jako pomyslná tečka za celým večerem zazněla pro tuto příležitost speciálně
složená píseň, v níž se deváťáci s dojetím loučili se základní školou.

Nyní již můžeme s klidem konstatovat, že celý večer proběhl bez větších zádrhelů, a doufáme,
že si ho diváci s chutí užili. Velké poděkování přitom směřuje všem účinkujícím za jejich píli
a ukázněnost, ale neméně tak učitelům za jejich invenci a trpělivost.
Přejeme krásné prázdniny, všem návštěvníkům děkujeme za účast a všem absolventům
přejeme ZLOMTE VAZ!!!
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8. Analýza školního roku 2013 / 2014
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
techniky, na činnostní učení. Interaktivní učebna a učebna chemie jsou využívány
pravidelně.
2. Žáci byli zapojováni do soutěží a olympiád průběžně.
3. Plavecký výcvik proběhl dle plánu, lyžařský výcvik se uskutečnil 12.1.-17.1.
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, žáci 1. stupně byli v soutěžích úspěšnější
než žáci 2. stupně.
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 – proběhl a lze hodnotit velmi kladně
podpořený projekt - „Můj život, moje volba“ – částka 20 tis. Kč
11. Pokračovali jsme ve zlepšujícím se stavu environmentální výchovy a v Projektu –
Ekoškola.
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 realizaci projektu EU peníze školám z OPVK – k 19. 4. 2014 byl
projekt ukončen, ZMZ zaslána 12.6.2014
14. Pokračovali jsme v odběru dotovaných mléčných výrobků a odběru ovoce do škol po
celý školní rok.
15. Prezentovali jsme školu na veřejnosti, zajistili zasílání příspěvků do tisku – za 1.st –
kol. Škabradová, za 2.st – kol. Jonáková, + ostatní pedagogové, v letošním školním
roce se mateřské školy zapojily velmi málo.
16. Na závěr roku byla uspořádána Školní akademie
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.
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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
(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 2014 /2015
1. Zajistit další posun od frontální výuky a využití ICT techniky v jednotlivých hodinách,
interaktivní učebna, učebna chemie – 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. Mašková B., lyžařský výcvik kol. Heringová, zájezd do Anglie –
kol. Hora.
4. Nabídku kroužků doplnit kroužky se sportovním zaměřením (lehká atletika, odbíjená,
florbal,..), snažit se získat vedoucí i z řad rodičovské veřejnosti
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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.
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 Slavnostní vyřazení žáků 9.tř + DOD 1.st..

10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Inspekce v tomto školním roce provedena nebyla. 25. 4. proběhla kontrola ve školní jídelně
ohledně kvality a správnosti vydávané stravy a doplňkového jídla. Kontrola proběhla bez
závad.
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
0
79
0
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Počet odvolání
0
0
0
0
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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.

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
1

Počet evidovaných stížností

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

1
0
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. 2013 – 31. 12. 2013

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
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B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace……………….………0
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. 2014

Mgr. Jaroslava Auterská, ředitelka školy
Výroční zpráva o hospodaření školy
za rok 2013

1. Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012
(fyzický stav/ přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
30/24,997
16/14,306
25 893,-- Kč

11 596,-- Kč

2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) Příjmy (kalendářní rok 2013)

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
13 516
0
2 721
84
375
1 198
70

Doplňková
činnost

17 966

427

427

CELKEM
13 516
0
2 721
84
375
1 198
70
18 393
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b) Výdaje (kalendářní rok 2013)

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
13 516

Hlavní
činnost –
ostatní
zdroje

Doplňková
činnost

CELKEM

4 366

409

18 291

124

9 905
20
30
3 518
141
57
2589

9 781
20
30
3 494
191

141
57
2184

24
214

-

1 749
155
80

40
4
3

1 789
159
83

Skutečnost
37,5756
9 781
30
3 685

Rozdíl
-1,3844
0
0
0

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2013)
Limit
38,96
9 781
30
3 685

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
5

Kč
3720

3
1
49
0
58

2460
0
22860
3000
32040

V oblasti cizích jazyků
V oblasti SIPVZ
K prohloubení odbornosti
Odborná literatura pro učitele
CELKEM
65
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 2013 /2014
- 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: 12. září 2014
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