ZŠ a MŠ Stupno

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno
za školní rok 2012/2013
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 Stupno
MŠ Břasy
ŠD
ŠJ

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

Počet tříd
4
6
3
1
1
3

Počet žáků
80
112
73
15
28
70
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
11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13
99
147
99
116
4
5
318
318
176
192
9
10
70
70
70
70
3
3
1

Počet přepočtených
pedagogických
pracovníků
8
13,772
1,966
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Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
ŠJ ZŠ
360
244
29
ŠJ MŠ 130
28
5
* bez cizích strávníků
Doplňková činnost: průměrný počet strávníků
vyčleněný počet zaměstnanců

1.7. Typ školy
úplná
neúplná

Celkový počet
zaměstnanců
5
2

Přepočtený počet
zaměstnanců
4,5
0,9

42
0,77

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

ano – které:
ano – které:

-

)
)

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
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Počet žáků
3
0
0
0
0
0
10
13
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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 2012/2013. 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 2012 / 2013 byly provedeny tyto úpravy:
ZŠ – dokončení sanace chodby a kabinetu v budově 1. stupně, odstranění závad vyplývajících
z kontrol BOZP, vybílení tělocvičny školy. Vybavení 2 učeben požadovaným nábytkem.
MŠ Stupno – odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP, doplnění vybavenosti tříd podle
požadavků vedoucí mateřské školy, nákup nábytku do tříd a do ložnic, které byly vybudovány
v nástavbě nad školní jídelnou 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 jak kvůli přístavbě, tak 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 2012 / 2013 proběhla dvě zasedání.

2. Personální zabezpečení činnosti školy

2.1.

Přehled o zaměstnancích školy

Počet pracovníků * (ostatní + pedagog. prac.)
11/12
12/13
36/31,936
37/35,28
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
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Počet pedagogických pracovníků *
11/12
12/13
24/21,536
25/23,625
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2.2.
Součást
PO

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013
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
1
1
1
13

SpŠ

MŠ
ZŠ
ZvŠ
ZUŠ
DDM
SJŠ
ŠD, ŠK
1
2
* DPS = doplňkové pedagogické studium
2.3.

Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013

Počet pedagogických pracovníků
přepočtený stav dle 2.1.
23,625

Průměrná délka
pedagogické praxe
24

Průměrný věk
43

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

56
(některé formou kurzů – AJ)
22
PC a Jaz. škola Plzeň, NIDV, Tvořivá škola

Celkový počet účastníků
Vzdělávací instituce
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Přehled akcí

Vedoucí pracovníci
Vznik a změny prac. poměru
Spisová služba
Povinnosti a práva řed. školy v kostce
Překážky v práci
Vyhláška č. 72 a 73/2005 ve znění pozd. předpisů
Nová legislativa ve školství
Oblast cizích jazyků
Kurz AJ pro učitele 1. stupně
Englishbooks
Efektivní využití IWB pro výuku AJ
A plainless Way of Learning…
Conversation Techniques
Prohloubení odbornosti
Činnost ŠD
Ukázka chodského folkloru
Vyučování dějin ve vlast. na 1. stupni ZŠ
Ekoateliér
Práce s hlasem
Jak rozvíjet čten. gramotnost v Prv
Inspirace pro rozvoj čten. gram. v ČJ
Jak vzbudit v dětech zájem o čtení
Tvořivá literární dílna a tvořivý sloh II
Využití interaktivní tabule - pokročilí
Práce s hlasem
Činnost školní družiny
Autismus - poruchy autist. spektra
Dítě s dysfunkcí…co s ním?
Kreativní výtvarné techniky
Hot potatoes-tvorba interakt. mat.
Třesky plesky
Náročné životní situace u dětí PV
Malé hravé recepty do výuky NJ II
Druhá republika
Jenčová- zpíváme jaru a mamince
Netradiční vazba, tvorba dekorací
Činnost ŠD
Plzeň za Protektorátu
Aktuální otázky vývoje voleb v Rusku
Řeč těla
Když jednooký vede slepého
Jak vyučovat pravopisné učivo na 1. st.
Využití SmartBoard na 1. st.
5

Počet
účastníků
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Cesta za pohádkou
Čarování s voskem a klovatinou
Ekoateliér – barevné motivy
Jak využít rytmických nástrojů beze slov
Relaxační dopoledne s čanavou
Logopedická prevence
Den výchovných poradců
Problematika integrace dítěte s poruchou autistického spektra
GeoGebra
Vema
Účetnictví PO
Příprava účetní závěrky
PAM
Nemocenské poj. a poj. soc. zabezpečení
Doplňková činnost škol a škol. zařízení
Účetnictví PO

1
1
1
1
1
1
1
2
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
34

Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
navržen skutečnost
0
0
34
2

Zápis do 1.třídy

Letošní zápis dětí do první třídy probíhal v základní škole pod dohledem
p. učitelky Arenšteinové a Heringové. Konal se ve středu 30. 1. 2013. Při zápisu nám pomáhaly
žákyně 9. třídy, které pracují na škole jako peer aktivistky. Celkem bylo zapsáno 34 dětí, nikdo
nepožádal o odklad povinné školní docházky. Z tohoto počtu zapsaných dětí jasně vyplývá, že
v příštím školním roce budeme mít opět první třídy dvě.
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3.2.

Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky

Počet Z toho přijatých na
celkem
gymnázia
SŠ s maturitou
21
2
14

SOU
5

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.

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

---------------2
1

4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 2012 / 2013
4.1.
Počet žáků
celkem
195
-

Prospěch žáků (stav k 30.6.)
Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním
127

64

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Neklasifikován

3

1

0

Důvod neprospěchu – častá absence, nedostatečná příprava na vyučování.

Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním
195

127

Prospělo

Neprospělo

64

4

7

Opakování
ročníku ze
zdrav.důvodů
0

Odložena
klasifikace
0
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4.3.

Chování žáků

Snížený stupeň z chování

Počet žáků
1. pololetí
0
0

- z toho 2. stupeň
- z toho 3. stupeň

2. pololetí
1
0

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

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

V letošním školním roce zvítězil Tomáš Zikmund s počtem 121 bodů, na 2. místě skončil
Simon Kalombo s počtem 90 bodů a 3. místo obsadila Adéla Kunclová s počtem 80 bodů.
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

21 820
0

8

ZŠ a MŠ Stupno

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 zde 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,
• schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím.
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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
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
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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 2012 / 2013
-

-

-

-

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 2012 / 2013
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.
Zpráva o programu EKOŠKOLA ve školním roce 2012/2013
Program EKOŠKOLA, který by měl přimět jak žáky, tak i pedagogy přemýšlet ekologicky a
šetrně k našemu životnímu prostředí, běží na naší škole již druhým rokem.
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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. Výsledky byly
bohužel zkreslené a v mnohém i nedůsledné, takže v příštím školním roce budeme muset
analýzu zopakovat a pečlivěji dohlížet na plnění dotazníků.
V příštím školním roce bychom chtěli především dosáhnout správného fungování ekotýmu,
který by společně s ostatními spolužáky plnil hlavní úkoly programu EKOŠKOLA. Chtěli
bychom se zaměřit především na týmování a sžívání se žáků v ekotýmech. Ekotýmy se
propojí s již fungující školní samosprávou, která má ve školních aktivitách své stálé místo.
V programu EKOŠKOLA je naše škola zapojená již druhým 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.
V letošním školním roce jsme začali s plněním prvních 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. Nyní probíhá
vyhodnocování analýzy, někteří žáci ještě na analýze pracují.
Na počátku 2. pololetí naši školu navštívila ekokoordinátorka programu EKOŠKOLA Petra
Šimonová, která nám poskytla cenné rady o tomto programu a další práci. 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.
Do konce školního roku bychom chtěli analýzu zpracovat a stanovit si cíle na další školní rok
v oblasti ODPADY a PROSTŘEDÍ ŠKOLY. Dále bychom v červnu chtěli s ekotýmem podniknout
společný ekovýlet do okolí naší školy, během něhož by děti plnily různé eko-úkoly a kde
bychom hravou formou chtěli pracovat na týmování a sžívání se dětí z ekotýmu.
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.
Do dalšího školního roku je třeba pokračovat v nastoupeném trendu a minimálně udržet
současný stav.
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6.

Výchovné poradenství

Individuální integrace postižených dětí
Vady
Počet žáků
Mentálně postižení
3
Sluchově postižení
0
Zrakově postižení
0
S vadami řeči
0
Tělesně postižení
0
S více vadami
0
S vývoj. poruchou učení a chování
10
Celkem
13
Specializovaná výuka pro žáky s SPU: ANP - 2 hodiny týdně
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 2012 - 2013

Datum

8. 11.

15. 11.

Název

Místo konání

Třída

Den otevřených dveří
SŠ Rokycany

SŠ Rokycany

9.

SPŠ stroj. a SOŠ prof.
Švejcara,
Gymnázium a SOŠ
Rokycany,
SŠ Rokycany,
SOU les. a zem.
Rokycany

škola

9.
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Poznámka
Ukázkový den –
prohlídka učiliště,
prezentace oborů SŠ
s možností vyzkoušet si
práci v některém
z učebních oborů
Informace k volbě
povolání o oborech na
SŠ, o přijímacím řízení
a možnostech studia
na těchto školách
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16. 11.

13. 12.

Ukázkový den – projekt
„ Podpora technických
dovedností žáků PK“

Sportovní a
podnikatelská střední
škola Plzeň
Testy profesní orientace

SOU
9.
elektrotechnické,
Plzeň

9.
škola
škola

9.

23. 11.
5. 1.
19. 2.

Vyhodnocení profesních
testů
Střední lesnická škola
Žlutice

9.
škola
škola

9

Seznámení s SOU a
jeho učebními obory,
praktické vyzkoušení
práce v dílně – výroba
elektrotechnické
součástky
Prezentace školy,
možnost studia a
uplatnění absolventů
Zadání testů PPP
Rokycany
Seznámení žáků a
rodičů s výsledky testů
Prezentace školy,
možnost studia a
uplatnění absolventů

6.2 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
Minimální preventivní program má za cíl působit na zdravý životní styl žáků, rozvíjet jejich
sociální dovednosti, odpovědnost za chování, 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, kulturní akce, soutěže, zapojení co největšího
počtu žáků do kroužků.
Naše škola podala v loňském školním roce projekt prevence rizikového chování pod názvem
„Jeden svět“, s jehož realizací jsme pokračovali od září do prosince letošního školního roku,
uskutečnili jsme řadu akcí např. víkendový pobyt, soutěže, besedy s odborníky, vyvrcholením
byl Den otevřených dveří.
Tento projekt má žáky naučit rozpoznat znaky netolerantního a xenofobního chování.
Posilováním a rozvojem příslušných občanských kompetencí se snaží žáky vést ke správné
identifikaci takového chování a ke schopnosti adekvátně reagovat na nebezpečí, jež z něj
nutně vyplývají. Rovněž využívá vrstevnických prvků vzájemného pozitivního ovlivňování a
rozšiřuje tak dlouhodobé cíle preventivního programu školy. S realizací projektu jsme začali v
květnu, žáci 9. třídy zpracovali téma 70 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Hendricha, žáci 2. st. zhlédli film Lidice a začátkem června odjeli žáci 4. - 9. třídy na
prohlídku památníku Lidice spojenou s doprovodným programem. Začátkem školního roku
2011 / 2012 jsme měli dva víkendové pobyty, dále to byly besedy, příprava a realizace dne
otevřených dveří.
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Vyhodnocení realizace projektu Jeden svět ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013
Ústředním tématem projektu Jeden svět je myšlenka budování hodnotných mezilidských
vztahů, výchova k vzájemné toleranci názorových i fyzických rozdílů lidí a potlačování
zakořeňování nežádoucích postojů, mezi něž patří zejména rasismus a xenofobie. Z této
základní myšlenky vychází i témata přidělená jednotlivým ročníkům ke zpracování. Projekt
tak reaguje jak na výskyt těchto negativních jevů ve školním prostředí, tak všeobecně v naší
společnosti. Žáci nenásilným způsobem docházejí k poznání, že lidé se od sebe liší pouze
prostředím a kulturou, ve které vyrůstají a že fyzické odlišnosti nejsou důvodem
k jakémukoliv nadřazování. Dokáží správně popsat prvky xenofobie, rozeznat je v lidském
chování a adekvátně na ně reagovat. Praktická realizace projektu využívá vzájemných
vrstevnických prvků, které zpětně kladně působí na utváření pozitivního klimatu tříd.
Akce konané v rámci projektu.
1. Návštěva památníku Lidice – 5. 6. 2012
2. Výjezd na dvoudenní pobyt v rekreačním středisku Hlavatice Zbiroh – 14. – 15. 9.
2012
3. Návštěva SVP Plzeň – 6. 12. 2012
4. Beseda „Problémy migrantů v cílových zemích“ – 13. 12. 2012
5. Den otevřených dveří – 20. 12. 2012
Přidělená témata jednotlivým ročníkům:
4.
5.
6.
7.
8.
9.

třída: Jak žijí lidé na Zemi?
třída: Jak se lidé na zemi odlišují?
třída: Etnika a přírodní národy světa
třída: Xenofobní chování v naší společnosti
třída: Národnostní menšiny v ČR
třída: Náboženství a víra v životě člověka

Veškeré aktivity a programy byly realizovány v rámci témat jednotlivých tříd. Zasahovaly
zejména do hodin Občanské výchovy, Výchovy ke zdraví a IKT. Své poznatky žáci zpracovávali
zejména v hodinách výtvarné výchovy, přičemž své výrobky pak prezentovali na Dni
otevřených dveří. Součástí reflexe byly následné besedy na probrané téma, zejména při
hodinách Občanské výchovy a třídnických hodinách.
Do projektu byly zapojeny i třídy 1. stupně. Žáci 4. třídy se pustili pod vedením své třídní
vyučující do výtvarného zpracování tématu. Žáci 5. až 9. třídy se plně zapojili do přípravy Dne
otevřených dveří, kde prezentovali veškeré své poznatky a díla. Se žáky pracovali především
metodik primární prevence a výchovný poradce, konečnou realizaci pak zajistili zejména
třídní učitelé. Originálním způsobem každá třída vyjadřovala své názory a postoje, shrnovala
obecné informace. Formou hry a dialogu pak tyto zkušenosti předávali svým mladším
spolužákům, ale také veřejnosti a zástupcům státních složek (Policie ČR, starosta obce apod.)
V budově 2. stupně naší školy byla připravena aktuální výzdoba, dále hry a informační
materiály. V interaktivní učebně měli návštěvníci možnost zhlédnout počítačové prezentace
jednotlivých ročníků. Za splněné úkoly žáci rovněž obdrželi bodové hodnocení v celoškolní
soutěži.
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V neděli 10. 6. 2012 jsme si připomněli 70 let od tragické události vypálení a vyvraždění obce
Lidice nacisty. Rozměr této události, která byla zcela mylně spojována s atentátem na
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, byl naprosto ohromující a
nepochopitelný nejen pro občany Protektorátu Čechy a Morava, ale pobouřil i širokou
zahraniční veřejnost. Jako projev solidarity již během následujících válečných let vznikaly
peněžní sbírky na obnovu obce a z nejrůznějších míst světa byly do Lidic zasílány růže, které
se staly jejich symbolem a daly vzniknout růžovému sadu.
Žáci naší školy se svými vyučujícími navštívili tato pietní místa 5. 6. 2012. Počasí jim nepřálo,
podle předpovědi to byl nejchladnější den týdne. Studený vítr byl velice nepříjemný. Pro děti
byly připraveny dva vzdělávací programy. Žáci 4. a 5. třídy absolvovali projekt s názvem „Co
mi sochy vyprávěly“ v galerii památníku. Na příběhu osudu lidických dětí se zaměřili na
historii vzniku bronzového sousoší. Jejich starší spolužáci měli možnost pracovat s digitálními
archiváliemi a poskládat sami celý lidický příběh. Velmi sugestivně na ně zapůsobila expozice,
vytvořená z promítání důležitých dobových materiálů. Nejvíce emocí v žácích (podle jejich
vlastních slov) vyvolaly holé fotografie všech zavražděných lidických mužů a autentické
vzpomínky dětí, které celou tragédii přežily.
Společně pak děti procházely upravené prostranství bývalých Lidic, a mohly tak porovnat své
představy s realitou.
Smyslem cesty do Lidic bylo nejen vzpomenout na všechny zmařené životy, ale hledat příčiny
nenávisti, uvědomit si, kam až může zastávání rasismu a xenofobie dojít. Ukázat dětem, že
všichni lidé na světě jsou si rovni a mají stejná práva.
Víkendový pobyt 14. 9. – 15. 9. 2012
Prázdniny uběhly jako voda a opět jsme se všichni sešli ve škole. Tak jako v minulých letech, i
letos čekal žáky 6. a 9. ročníku společný víkendový pobyt. Tentokráte jsme se rozhodli pro
Rekreační středisko Hlavatice, které se nachází v krásném okolí zbirožského zámku. Pobyt
jsme zrealizovali ve dnech 14. a 15. září. I přes negativní předpovědi se nakonec počasí
umoudřilo a dovolilo nám prožít slunečné dny a trochu chladnější noc.
Pobyt byl pochopitelně zaměřený na vzájemné poznávání spolužáků, vytváření pozitivních
vazeb a předávání zkušeností. Konkrétní programy a činnosti pochopitelně směřovaly
k realizaci myšlenek našeho projektu, přičemž nám aktivně pomáhala také Mgr. Věra Čiková
z PPP Rokycany, jež byla opět naším milým hostem.

Součástí vzdělávací části pobytu byla beseda na téma Rasismus a extremismus a jeho spojení
s kriminalitou, kterou pro nás připravila naše dlouholetá spolupracovnice v oblasti prevence
npor. Jana Tomková z preventivního oddělení Policie ČR v Rokycanech. Dále žáci zhlédli
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ukázku výstroje policisty zasahujícího např. při protestních akcích. Dostali možnost si některé
části i vyzkoušet, což se jim velice líbilo. Pobyt proběhl naprosto bez kázeňských problémů,
můžeme tedy konstatovat, že se vydařil a splnil svůj účel.

Základní lidské rasy
Žákyně 9. třídy Eliška Vávrová, Tereza Sedlecká, Adéla Kunclová a Adéla Aubrechtová se
zapojují do našich preventivních programů pravidelně jako peerky. Velmi dobře se vžily do
role paní učitelky a 4. 12. 2012 předstoupily před letošní páťáky. Hravou a velice živou
formou svým mladším spolužákům přiblížily problematiku rozdílů mezi jednotlivými lidskými
rasami. Přičemž cílem aktivity bylo dovést žáky k závěru, že lidé na Zemi se liší pouze
kulturou, ve které vyrůstají, a že fyzické rozdíly jsou jen dílem životního prostředí, ve kterém
jednotlivé rasy žijí.

Děvčata si s tématem dobře poradila. Kromě vyčerpávající prezentace připravila hry, soutěže
a pracovní listy, ve kterých si jejich mladší spolužáci upevňovali právě nasbírané zkušenosti.
V řadách páťáků našla rovněž akční partnery, kteří velice dobře spolupracovali
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Návštěva Střediska výchovné péče v Plzni
Ve čtvrtek 6. 12. 2012 navštívila třída 6. A za doprovodu třídní učitelky R. Vokáčové a
zástupkyně školy M. Pěnkavové Středisko výchovné péče v Plzni. Návštěva Střediska
výchovné péče se uskutečnila v rámci probíhajícího preventivního programu Jeden svět. Žáci
byli vřele přivítáni zaměstnancem zdejšího ambulantního oddělení. Dostali možnost
prohlédnout si nejen oficiální prostory střediska, ale nahlédli také do soukromých pokojů
zdejších klientů. Smysl tohoto zařízení je pomoci dětem s výchovnými problémy,
poúrazovými traumaty a zejména s problémy spojenými se školním prostředím. Poskytuje
jak péči ambulantní, tak dlouhodobou spojenou s trvalejším pobytem. Zaměstnanci rovněž
dojíždějí do základních a středních škol s preventivními výukovými programy.
O migraci trochu jinak
Téma migrace a začleňování cizinců do většinové české společnosti není jednoduché a lehce
uchopitelné.
Pracovnice integračního centra pro cizince v Plzni paní Gabriela Berglová si s ním však
dokázala poradit. Pro naše žáky přichystala na den 13. 12. 2012 program plný her, různých
testů a informačních kvízů. Tyto aktivity měly žákům pomoci uvědomit si problémy, s jakými
se cizinci musejí v nové zemi potýkat a zároveň je vést k utváření tolerantních postojů vůči
migrantům. Velmi přínosná a pro žáky srozumitelná byla aktivita, kdy museli pouze podle
prvního dojmu získaného z fotografie charakterizovat daného člověka. Hravou formou tak
zjistili, jak je posuzování podle prvního setkání zavádějící a zkreslující.
Bylo to velmi vyčerpávající dopoledne nejen pro paní lektorku, ale i pro naše žáky, neboť
v tento den absolvovali ještě jeden seminář. Občanské sdružení Harmonia Universalis
realizovalo v naší škole motivační představení s názvem „Rozum v. z.“ Cílem programu bylo
s žáky prodiskutovat jevy současné společnosti jako je Facebook, reklama, konzumní
spotřebovávání a zhodnotit jejich pozitivní i negativní dopady na život člověka. I toto téma
bylo velmi dobře připraveno, soudě podle reakcí a spolupráce žáků s lektory.
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Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 20. 12. 2012 vyvrcholila celoroční práce na programu, a to Dnem otevřených
dveří. Jak již bylo řečeno v úvodu zprávy, smyslem projektu byla zejména výchova ke
vzájemné úctě, toleranci a zlepšování mezilidských vztahů. A co mohli návštěvníci naší školy
všechno vidět?
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. Ale výsledek stál skutečně za to.
Návštěvníci a hosté školy se dozvěděli zajímavé informace o obyvatelstvu naší planety, o
rozdílech mezi jednotlivými národy světa a zejména o tom, co všechny lidi na planetě
spojuje. Svou vlastní prací tak došli k poznání, že rasismus a nenávist nemají v lidské
společnosti místo.

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.
Den otevřených dveří završil nejen projekt Jeden svět, ale také téměř první pololetí školního
roku 2012/2013. Poděkování rovněž patří všem, kteří se na práci našich žáků a učitelů přišli
podívat. Jsme velmi rádi, že jim naše práce a výchova mladé generace nejsou lhostejné.
Dokonce můžeme říci, že oproti loňskému roku se počet návštěvníků naší školy zvýšil, což
nás velmi těší a upevňuje naši snahu v podobných projektech pokračovat.
Celkové zhodnocení projektu
Cíl projektu se jistě podařilo dosáhnout. Nejen kladné ohlasy z řad veřejnosti, ale zejména
radost z žáků a jejich práce nás o tomto ujišťují. Zlepšování mezilidských vztahů považujeme
na naší škole nadále za prvořadý úkol. Jen ve správném školním klimatu je možné odvádět
kvalitní a poctivou práci, jejíž výsledky jsou prospěšné zejména naší mládeži.

21

ZŠ a MŠ Stupno

V únoru jsme podali nový projekt z programu PK Podpora preventivních aktivit a výchovy
k toleranci pod názvem „Můj život – moje volba“ a získali dotaci 20 000 Kč. Projekt se snaží
pružně reagovat na problémy a nelehkou situaci v oblasti drogové problematiky okresu
Rokycany. Jeho záměrem je 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. Posilováním a rozvojem příslušných kompetencí se snaží
žáky vést ke správné identifikaci negativního chování a ke schopnosti adekvátně reagovat na
nebezpečí, jež z něj nutně vyplývají. Rovněž využívá vrstevnických prvků vzájemného
pozitivního ovlivňování a rozšiřuje tak dlouhodobé cíle preventivního programu školy.
Začátkem školního roku nás čeká víkendový pobyt s preventivním programem, besedy,
příprava a realizace dne otevřených dveří.

PEER 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
• jak se posilovat v kladném sebehodnocení
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• 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 působily jako peer aktivistky žákyně 9. třídy Adéla Kunclová, Tereza Sedlecká,
Eliška Vávrová a Adéla Aubrechtová. Protože budou odcházet na střední školy, byly vybrány
v 6. a 8. třídě nové žákyně, které se během roku snažily získat co nejvíce informací a
poznatků tak, aby v příštím školním roce mohly převzít činnost peer aktivistek. Zapojily se i
do programu PPP Rokycany a pracovaly 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.
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.

23

ZŠ a MŠ Stupno

Všechny třídy byly zapojeny do akcí školní žákovské samosprávy, která vyhlašuje každý měsíc
soutěže. Jako peer aktivistky pracovaly žákyně 9.třídy Adéla Kunclová, Tereza Sedlecká,
Eliška Vávrová a Adéla Aubrechtová, které pomáhaly 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. I v ostatních třídách 2. stupně
byli vybráni žáci, kteří pomáhali s realizací preventivních programů a budou v příštím školním
roce pracovat jako peer aktivisté.
Žáci školy se zapojili do sbírek pro charitativní účely - OS CPK CHRPA / 625,- Kč /,
Fond Sidus / 1050,- Kč a 780,- Kč /, OS Píšťalka / 875,- Kč /, Život dětem / 1400,- Kč /,
Tříkrálová sbírka / 1 611,- + 3 229,- /, Šance / 740,- Kč /.
V průběhu roku nebyly řešeny žádné závažné přestupky - šikana, krádeže, zneužívání
návykových látek.

Datum
14. -15. 9.

Uskutečněné akce - preventivní programy rizikového chování 2012-13
Název
Místo konání
Třída
Poznámka
Víkendový pobyt s
preventivním
programem

Hlavatice u
Zbiroha

6., 9.

30. 10.
6. 11.
26. 9.
23. 11.

Prevence nechtěných
těhotenství

škola

8., 9.

škola

1. – 3.

15. 11.

Vztahy s ostatními

škola

7.

23. 10.

Sebepoznání
Třída plná pohody

škola

4., 5.

Preventivní program
s V. Čikovou

4.12.

Beseda – rozdíly mezi
lidmi

škola

5.

6. 12.

SVP Plzeň

Plzeň

6.

Vrstevnický program –
beseda, soutěže –
peer aktivistky
Prohlídka s besedou o
nežádoucích jevech ve
společnosti,
seznámení s činností
Střediska výchovné
péče v Plzni

Třída plná pohody
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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
J. Tomkovou,
preventivní program s
V. Čikovou
Beseda – p. Kultová
NIŽ
Preventivní program
zaměřený na pomoc k
včasné adaptaci dětí
ve školním kolektivu
Preventivní program
s V. Čikovou
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13. 12.

Cizinci mezi námi

škola

6. – 9.

Centrum pro integraci
cizinců

20. 12.

Den otevřených dveří
„ Jeden svět“

škola

5. – 9.

7. 1.

Životní cíle

škola

9.

7. 1.

Hodnoty

škola

8.

18. 3.

Drogy, HIV/AIDS

škola

8. – 9.

Prezentace práce žáků
na jednotlivá témata
prevence negativního
chování, program pro
žáky 1. st.
Preventivní program
s V. Čikovou
Preventivní program
s V. Čikovou
Beseda s Martinem
Hornychem

3. 4.

Vítej na palubě

Prokopcovna

1. st.

3. 4.

Rozum

Prokopcovna

2. st.

7. 5.

Peer program

škola

6.

21. 5.

Peer program

škola

6

17. 6.

Beseda o kriminalitě
mládeže – právní
minimum

Stupno

8., 9.

Harmonia Universalis
Hudební preventivní
program
Harmonia Universalis
Hudební preventivní
program
Dvouhodinový
preventivní program s
kr. koordinátor
prevence Mgr. V.
Čiková
Dvouhodinový
preventivní program
vedený peer
aktivistkami
p. Kroftová, mluvčí
Policie ČR, – beseda
nejen o kriminalitě, ale
i o užívání návykových
látek – kouření,
alkohol, drogy

Úkoly pro příští školní rok:
– pokračovat v projektu Bezpečný kraj - zvýšení bezpečnosti dětí při používání
informačních a komunikačních technologií
– pokračovat v projektu „ Jeden svět“
– 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
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– uspořádat víkendové pobyty žáků
– podat nový projekt v rámci prevence negativního chování žáků
6.3. Hodnocení plnění plánu ANP – školní rok 2012 / 2013
Během školního roku byly splněny tyto úkoly:












Plnění plánu ANP /zpracován podle druhu integrace, doplněn o klíčové kompetence a
očekávané výstupy/
Poskytnutí materiálů pro domácí přípravu
Zvýšená péče věnována na 1. stupni logopedickým cvičením
Práce s žáky podle připravených plánů /procvičování probírané látky/
Využívání DUM /pracovní listy, internetové adresy…/
Výuka byla doplněna o práci na interaktivní tabuli – děti velmi zaujala
Spolupráce s vyučujícími i rodiči
Podány návrhy na vyšetření v PPP
Upozornění na končící platnost vyšetření z PPP
Vypracován podrobný přehled doporučení pro práci s integrovanými žáky
Zpracováno podrobnější hodnocení pro PPP Rokycany

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
7.2 Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních a rozvojových programech
Naše škola podala projekt prevence rizikového chování pod názvem „ Jeden svět“ na KÚ, zde
jsme získali dotaci ve výši 20 000 Kč. S realizací projektu jsme začali koncem školního roku
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2011/2012, projekt vyvrcholil Dnem otevřených dveří v prosinci ve školním roce 2012/13,
kde jsme uskutečnili celou řadu akcí např. víkendový pobyt, soutěže, besedy, den otevřených
dveří apod.
V únoru jsme podali nový projekt z programu PK Podpora preventivních aktivit a výchovy
k toleranci pod názvem „Můj život – moje volba“ a získali dotaci 20 000 Kč. Projekt se snaží
pružně reagovat na problémy a nelehkou situaci v oblasti drogové problematiky okresu
Rokycany.
Jeho záměrem je 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. Posilováním a rozvojem příslušných kompetencí se snaží žáky
vést ke správné identifikaci negativního chování a ke schopnosti adekvátně reagovat na
nebezpečí, jež z něj nutně vyplývají. Rovněž využívá vrstevnických prvků vzájemného
pozitivního ovlivňování a rozšiřuje tak dlouhodobé cíle preventivního programu školy.
7.3. Zájmová činnost organizovaná školou
7.3.1 Hodnocení kroužků při školní družině
Hodnocení kroužku pohybových her
J.Gothová
Kroužek pohybových her začal svoji činnost 3. 10. 2012. Do kroužku bylo zapsáno celkem 22
dětí z 1. -2. ročníku. Odhlásila se pouze jedna dívka (E. Rybová – 13. 2. 2013). Dodatečně byla
přihlášena dne 27. 1. 2013 L. Vondráková. Pohybové hry se konaly nejprve každou středu
v době od 13,00 – 14,00 hod., ale pak po domluvě s kroužkem volejbalu byl čas přesunut o
hodinu dříve. Snahou kroužku bylo vyplnit volný čas dětí, 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 25krát a činnost kroužku byla ukončena dne 29. 5. 2013. Všechny děti se snažily a
sportovaly s nadšením. Většina dětí zvládla pravidla drobných pohybových her, soutěží
družstev a pravidla vybíjené. Děti se naučily nové drobné hry (míchaná vajíčka, molekuly,
semafor, bombu, bacila…). Zažily si pravidla soutěží ve družstvech (vyslechnutí soutěže,
splnění úkolu, plácnout dalšího a vyrovnat družstvo). Všechny děti kroužku pohybových her
pracovaly úspěšně.
Hodnocení kroužku jógy
J.Gothová
Kroužek jógy začal svoji činnost 3. 10. 2012. Na jógu bylo přihlášeno celkem 38 žáků
z 1.- 4. ročníku. Odhlášeny byly žákyně (A. Zikmundová, N. Zábranská, A. Topinková, K.
Krocová, N. Králová – dne 16. 1. 2013). Pro velký počet žáků byla jóga rozdělena do dvou
skupin. Jóga se konala každou středu, kdy v době od 14,00- 14,30 hod. cvičila první skupina a
hned po ní do 15,00 hod. druhá skupina. Z organizačních důvodů se od 21. 11. skupiny
střídaly po týdnech. Žáci se naučili správnou techniku dýchání, zvládli jednotlivé cviky na
podložkách i míči. Během roku se naučili cvičit 5 tibeťanů a sami přicházeli s novými cviky.
Důležitá byla také relaxace a zklidnění žáků. Jóga se konala celkem 21krát a činnost kroužku
byla ukončena 6. 6. 2012. Všichni žáci při józe pracovali úspěšně.

27

ZŠ a MŠ Stupno

Hodnocení kroužku hry na flétnu
J. Gothová
Flétničky se poprvé sešly 1. 10. a 5. 10. 2012. Hře na flétnu se věnovalo zpočátku 29 žáků.
Odhlásili se pouze dva žáci (12. 11. M. Záhrubský a 15. 2. A. Planeta), takže konečný počet
přihlášených byl 27 žáků. Žáci, kteří do kroužku chodili minulý školní rok, plynule navázali na
získané dovednosti z loňského roku a ti nejmenší se pomalinku začínali učit první noty a tóny.
Vzhledem k velkému počtu žáků jsme se scházeli dvakrát v týdnu. V pondělí se učili hrát
úplně začínající a v pátek ti pokročilejší. Kroužky se konaly vždy ve stejnou dobu a to od
14,30 -15,00 hod. Všichni docházeli pravidelně a s chutí, radostí a trpělivostí se naučili nové
noty a písničky. Úplně celé flétničky si připravily besídku pro rodiče v Prokopcově. Flétničky
také reprezentovaly svoji činnost a zahrály si v kostele. A to hned dvakrát. Poprvé jsme
v kostele všichni zahráli na adventní výstavě a pak někteří při vánoční mši. Flétny také
reprezentovaly školu při Tříkrálové sbírce a na Noci kostelů. Během školního roku se flétničky
sešly 58krát a svoji činnost ukončily 7. 6. 2013. Všichni žáci pracovali na výbornou.
POHYBOVÉ HRY ZA ROK 2012/2013
L. Heringová
První hodina pohybových her proběhla dne 21. 9. 2012. Kroužek probíhal každý pátek, vždy
od 13.00 do 14.00 hod. Společně jsme tedy cvičili 29 hodin. Naši poslední hodinu pro tento
školní rok jsme zakončili dne 14. 6. 2013. Pohybové hry probíhající v pátek navštěvovalo třetí
oddělení školní družiny a šest žáků z třetí až páté třídy, kteří nám doplňovali počet dvaceti
pěti žáků. Hry byly přizpůsobeny tak, aby je zvládali i ti nejmladší. 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 na správné chytání a házení míče a také jsme se učili s míčem pohybovat. Po
zvládnutí těchto dovedností, které žáci zvládli za krátkou dobu, jsme začali hrát hry jako
vybíjená, všichni proti všem, fotbal a později jsme přidali další sporty, např. florbal a
basketbal a další. Vyzkoušeli jsme si i přehazovanou, ale u toho se žáci spíše trápili. Usoudila
jsem tedy, že je pro třetí třídu ještě náročná, a proto jsme ji hráli jen výjimečně, když
převládali na kroužku starší žáci. Kroužek se žákům líbil a doufám, že budeme mít možnost
chodit na tento kroužek i příští rok.
Hodnocení kroužku – šikovné ruce 2012/2013
R. Pitrmanová
Činnost kroužku byla zahájena 2. 10. 2012. Do kroužku bylo přihlášeno celkem 15 žáků a
vzhledem k náročnosti některých technik se jednalo o žáky z 2. - 4. ročníků. Kroužek se konal
každé úterý v době od 15,00 – 16,00 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, barvy na sklo a pedig. Žáci si své výrobky odnášeli domů,
aby potěšili své blízké. Práce žáků jsem v průběhu školního roku dokumentovala fotograficky
a vždy obohatila o drobné povídání a přiložila do dokumentace akcí školní družiny. Během
školního roku se šikovné ruce sešly 26krát a jejich činnost byla ukončena 28. 5. 2013. 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
prezentují na veřejnosti. Dokonce nám byl věnován i článek v místním obecním zpravodaji.
Ráda bych v této činnosti pokračovala i v dalším školním roce.
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7.3.2 Hodnocení kroužků školy
Hodnocení práce keramického kroužku
M. Kalinová
Keramický kroužek se scházel od 3. 10. 2012 každou středu odpoledne (celkem 29krát). Po
celý školní rok ho navštěvovalo 22 žáků z různých tříd (zejm. z 5. třídy, ale i z 2. stupně).
V průběhu roku žáci pracovali s keramickou hlínou, 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). Posléze přicházeli s vlastními nápady a návrhy, které následně zdatně realizovali. V
letošním roce jsme se dokonce pustili do náročné výroby modelu radnického kostela (v rámci
projektu MAS Světovina), a i přes různé nesnáze a těžkosti je výsledný model obdivuhodný.
Práce s keramikou nás všechny moc bavila.

MALÝ ZÁCHRANÁŘ
M. Arenšteinová
Kroužek Malý záchranář je určen pro děti ze čtvrtých a pátých tříd, které chtějí umět
poskytnout první pomoc, dokázat přivolat záchranáře, rozpoznat nebezpečnou látku, vědět si
rady při mimořádných událostech a mnohé další.
S dětmi jsme se scházeli pravidelně každý čtvrtek od 12,15 hod do 12,45 hod. Celkem jej
navštěvovalo sedm žáků – Adam Planeta a Albert Pechmann z 5. ročníku a Natálka
Zábranská, Anetka Zikmundová, Michal Nový, Michal Planeta a Jakub Kořínský ze čtvrtého
ročníku.
Postupně se děti seznámily nejprve s teoretickými znalostmi, později si vyzkoušely i praktické
dovednosti např. poskytnout první pomoc, zavolat záchranáře.
Činnost celého kroužku vyvrcholila soutěží v Základní škole T. G. M. v Rokycanech. Po velkém
boji jsme nakonec obsadili krásné třetí místo. Velké poděkování patří dětem a panu
Pechmannovi, se kterým si mohly děti vyzkoušet praktické činnosti.

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.
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Práce dramatického kroužku
D. Škabradová
V letošním školním roce dramatický kroužek určitě nezahálel. Svoji činnost jsme započali
v září vystoupením pohádkové komedie „Třetí sudba“ ve Vranovicích na Pohádkovém statku.
Představení „Třetí sudba“ s námi potom žilo celý školní rok. Vystupovali jsme pro ZŠ a MŠ
Stupno a pro ZŠ Radnice. Svým vystoupením jsme potěšili Klub seniorů v Břasích či klienty
ÚSP Liblín. Derniéru přestavení „Třetí sudba“ jsme měli 14. 6. 2013 v Plzni v Domě pohádek,
kde jsme sklidili velký potlesk.
Od druhého pololetí jsme začali nacvičovat novou hru pod názvem „Rychlé šípy aneb Kam se
poděli gentlemani?“, jejíž premiéra proběhla 20. 6. 2013, na kterou dokonce přijal pozvání
pan Marko Čermák (spolupracoval s J. Foglarem, pokračovatel komiksů o Rychlých šípech).
V tomto přestavení nebylo hlavních rolí a prostor dostali i ostatní herci. Dle ohlasů, které
byly velmi pozitivní, nám bylo sděleno, že děti herecky velmi vyrostly. Já si to myslím také, a
proto budeme v příštím roce určitě v činnosti pokračovat. Rádi bychom hráli nastudované
představení pro širokou veřejnost. Zvažujeme také účast na přehlídce dětských divadelních
souborů.
V oblasti recitace jsme byli také úspěšní. Do okresního kola postoupil Albert Pechmann
s jednoslabičným příběhem od Jana Wericha „Chlap, děd, pes, vnuk a hrob“, vybojoval tam
1. místo ve 2. kategorii a postoupil tak do krajského kola. V okresním kole se také představili:
Adam Planeta („Pravda a Lež“ – Jiří Žáček), Vilém Pechmann („Pravá nebo levá“ – Jiří Žáček),
Karolína Zrůstová („Teta“ – Miloš Kratochvíl) a Nick Weschke („O lišce a vráně“ – Ivan
Andrejevič Krylov), který byl na 1. místě v 0. kategorii.

Hodnocení práce pěveckého kroužku
I.Heringová
V průběhu školního roku kroužek navštěvovalo v prvním pololetí 20 žáků, v druhém pololetí
26 žáků první, druhé, třetí, čtvrté a páté třídy.
Během školního roku se PK sešel 25krát, častěji vždy před veřejnými vystoupeními.
Scházel se pokud možno jedenkrát týdně, podle potřeby i několikrát týdně.
Jedna hodina trvala asi 40 minut.
Náplň hodin: - nacvičování správné techniky zpěvu (dýchání, šetření dechu, tvoření tónu,
správná artikulace).
- nacvičování písní (dětské, lidové, pohádkové, táborové)
- hra na dětské hud. nástroje – rytmus
Účast na kulturních akcích:
- zpívání pro bývalé pracovníky školy – 2.4.
- vánoční zpívání v kostele – společně s místním stupenským
sborem – 24.12.
- samostatné vystoupení na Noci kostelů – 24.5.
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Hodnocení práce anglického kroužku pro nejmenší
L. Mašková
Kroužek navštěvovalo 12 žáků.
Děti se scházely pravidelně 1x za týden. Kroužek trval vždy 1 vyučovací hodinu.
Děti se zde hravou formou seznámily s anglickým jazykem. Slovní zásobu se učily podle
tematických okruhů např. zvířata, čísla, barvy, Vánoce, Velikonoce, věci kolem nás, atd.
Naučily se anglická říkadla, písničky.
Zhodnocení činnosti dopravního kroužku
Š. Častorálová
V letošním školním roce se vzhledem k zaměření na vyšší ročníky přesunula působnost
dopravního kroužku na druhý stupeň. Jeho činnost byla zaměřena především na přípravu
žáků na Dopravní soutěž mladých cyklistů, ve které naše škola dosahuje již po dlouhá léta
výborných výsledků v okresních i krajských kolech.
V zimním období probíhala příprava teoretické části jako je zvládnutí pravidel silničního
provozu, řešení dopravních situací na křižovatkách, poskytování první pomoci a znalost
dopravních značek. Na jaře si pak žáci ještě zdokonalovali jízdu na dopravním hřišti a jízdu
zručnosti na školním dvoře. Ten bohužel neposkytuje dostatek místa na všechny překážky,
které musí cyklisté během soutěže zvládnout.
V úterý 21. 5. 2013 se žáci 6. ročníku ZŠ a MŠ Stupno zúčastnili okresního kola „Dopravní
soutěže mladých cyklistů“, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Policií ČR a Českým červeným křížem.
Soutěž má ověřit znalosti žáků – cyklistů v uplatňování pravidel provozu na pozemních
komunikacích, v technice jízdy a v poskytování první pomoci.
Naše družstvo ve složení Štěpán Lisý, David Hučík, Natálie Vildmanová a Kateřina
Spěváčková vybojovalo v Rokycanech ve své kategorii 1. místo a zajistilo si tím postup do
krajského kola, které se v letošním roce uskutečnilo ve dnech 27. a 28. 5. v Plzni a
v Melchiorově Huti. Soutěžící zde během dvou dnů museli absolvovat pod dozorem
dopravních policistů jízdu zručnosti, jízdu na dopravním hřišti a plánování nejbezpečnější
trasy pomocí mapy, lékaři ze zdravotnické záchranné služby pak ověřili jejich znalosti
z oblasti první pomoci. Nechyběl ani test z pravidel silničního provozu. V konkurenci 7
družstev obsadili naši žáci velmi pěkné 5. místo.
Hodnocení práce počítačového kroužku
B. Mašková
Kroužek navštěvovalo 8 žáků ze 3. A. Děti se scházely 1x za týden. Kroužek trval vždy 1
vyučovací hodinu.
Žáci se seznámili se zásadami práce na počítači, s velmi důležitými pravidly bezpečného
využívání internetu. Pracovali s textovým editorem, tvořili tabulky, pokoušeli se o
jednoduché grafy, vyhledávali informace /jízdní řád, slovník…/, kopírovali soubory nebo
obrázky, vytvořili sami diplom apod..
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Hodnocení práce volejbalového kroužku
V. Hrbáčková
Volejbalový kroužek se scházel od 31. 10. 2012 každou středu odpoledne od 13.15 hod
v tělocvičně školy (celkem 25krát). Během školního roku navštěvovali volejbalový kroužek
především žáci šestého a devátého ročníku.
V průběhu roku se žáci seznámili s pravidly volejbalu. Osvojili si techniku přihrávání a
odbíjení, způsoby podávání spodem, horem a horem s výskokem. Seznámili se s technikou
smečování na síti i mimo ni.
Během roku došlo u žáků k velkému pokroku ve volejbalové technice i v orientaci a při práci
s míčem na hřišti. Především děvčata, která docházela pravidelně, se velice dobře sehrála.
Také bych ráda pochválila Jana Šperla z devátého ročníku za pravidelnou docházku a za velké
zdokonalení ve volejbalové technice.
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 a začaly se objevovat další akce, docházka žáků na
kroužek postupně klesala. Ke konci školního roku nás však ještě čekal zájezd do Anglie, tak
zájem těch, kteří se na cestu do Anglie připravovali, přetrval.

Zájezd do Anglie
V týdnu mezi 17. a 22. červnem 2013 se uskutečnil školní zájezd do Anglie. Zájezdu se
zúčastnilo třicet dětí a dva pedagogičtí pracovníci – R. Hora a H. Racková. Cena zájezdu byla
cestovní kanceláří stanovena na 6 990,- a děti navíc musely mít vlastní kapesné a dostatek
liber na vstupy na veškeré památky. Cena vstupů nepřesáhla padesát liber. Jedno z dětí se ze
zdravotních důvodů odhlásilo těsně před odjezdem.
Cesta tam i zpátky proběhla v pořádku.
Děti byly rozděleny do skupin po dvojicích a trojicích a rozvezeny do anglických rodin, u
kterých měly strávit následujících několik nocí. Bydlení v rodinách pro ně bylo (alespoň pro
většinu) přínosné – nutnost každodenní komunikace s rodinou, zajištění si vlastních potřeb.
Velká část rodin je zvyklá pracovat s dětmi a během večeře se s nimi snaží komunikovat.
Ráno jsem se dětí vyptával, jak s nimi rodiny komunikují. Až na několik drobnějších
komplikací bylo vše v pořádku. Rodinní příslušníci se dětí vyptávali na informace o jejich
výletech a to nutilo naše děti ke komunikaci. Toto hodnotím velmi kladně.
Co se týče památek a navštívených atrakcí měly děti možnost svézt se na londýnském kole
(London Eye), vidět Stonehenge, sídlo britského premiéra vlády (Downing Street 10), velké
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muzeum letectví a obrněné techniky v Duxfordu (War Imperial Museum). Projít si město
Cambridge a svézt se na lodi po řece Cam, navštívit velkou síň krále Artuše a mnoho dalších.
Zájezd do Anglie proběhl bez nejmenších komplikací, děti se chovaly vzorně a respektovaly
pokyny učitelů.

7.4. Školní žákovská samospráva
Školní žákovská samospráva, ustavená na začátku září, pracovala ve školním roce 2012-2013
v tomto složení:
- předseda
- místopředseda

- Adéla Kunclová (9.A)
- Josef Arenštein (8.A)
- Tereza Šperlová (7.A)

- eko-služba

- Klára Kušková (8.A)

- ostatní členové

- Martin Kasík (7.A)
- Martin Kašák (6.A)
- Albert Pechmann (5.A)
- Magda Vokáčová (5.A)
- Jan Zikmund (6.A)
- Tomáš Zikmund (9.A)

Celoroční soutěž školní samosprávy na 2. stupni
Žákovská samospráva organizovala pod vedením p. učitelky Kalinové v rámci celoroční
soutěže celou řadu akcí:
- Žlutý den
- Nejpůsobivější halloweenská třída
- Pekelný den
- Adventní soutěž
- Pekelný den
- Nejhezčí vánoční výzdoba
- Kravatový den
- Nejhezčí jarní výzdoba
- Tyrkysový den
- Literární soutěž
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.
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Dlouhá a oblíbená tradice barevných dnů na naší škole byla v tomto roce zahájena na
začátku října žlutým dnem. Zpočátku sice panovaly obavy, že oblečení v nepříliš obvyklé a
oblíbené barvě bude pro mnohé těžké, pro chlapce snad až nemožné sehnat. Nakonec se ale
projevila ona pověstná soutěživost, a tak žáci i učitelé sháněli žluté oděvy, kde se dalo.
Stranou šly i starosti o to, zda je oblečení „in“ nebo „cool“, hlavně že je žluté. Hned ráno se
okamžitě potvrdilo, že volba žluté barvy byla trefou do černého, protože takto „rozzářená“
škola se jen tak nevidí. Za svoji 100% účast se o první místo podělily 8. a 9. třída.
Zbytek října probíhal v duchu anglosaského svátku Halloween. Během tohoto měsíce si žáci
vyzdobili svoji třídu v halloweenském duchu. Naše škola se tak zaplnila dýněmi, netopýry,
strašidelnými domy a strašidly všeho druhu. Nasazení některých žáků, stupňující se zejména
s blížícím se termínem hodnocení, bylo až obdivuhodné a nutno podotknout, že přineslo
žádané ovoce. Vítězem se s přehledem stala 8. třída, následovaly 5. a 7. třída. Odměnou jim
byly přičtené body do celoroční soutěže.

5. prosince jsme si ve škole uspořádali pekelný den. Žáci i učitelé přišli od hlavy až k patě
oblečeni pouze do pekelných barev – červené a černé. Své čertovské vzezření ještě doplnili
různými atributy, jako jsou rozcuchané rudé či černé paruky, rohy, růžky, řetězy apod. Účast
všech tříd nakonec opět zhodnotila porota. O první místo se podělily 5. a 8. třída, které si obě
za svoji 100% účast vysloužily 15 bodů do celoroční soutěže. Tím ale náš pekelný den zdaleka
nekončil. Žáci 9. třídy se totiž posléze převlékli do krásných masek Mikuláše, čertů a andělů a
přesunuli se na 1. stupeň, kde mikulášská výprava navštívila všechny třídy. Pekelníci měli za
úkol postrašit a pokárat ty žáčky, kteří si stihli již za první školní měsíce nastřádat nějaký ten
černý puntík. Nakonec si ale s sebou do pekla nikoho nevzali, neboť žáčci se vyplatili
básničkou, sliby o polepšení a v neposlední řadě také přímluvou jejich paní učitelky. Na závěr
všichni dostali od našich andílků malou sladkost.
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V prosinci proběhla ještě soutěž o nejlépe vyzdobenou vánoční třídu a 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 buď na ni odpověděl
sám, nebo se poradil se svojí třídou. Takto jednotlivé třídy sbíraly každý týden body do
celoroční soutěže.

Předposlední den prvního pololetí jsme si okořenili módním doplňkem, na základní škole
nepříliš obvyklým – kravatou. Vysvědčení je za dveřmi, tak proč se nenaladit na sváteční
atmosféru o den dřív. Na jeden den se tak naši žáci proměnili v malé intelektuály a důležité
ředitele či manažery. Patřičně si to také užívali, zejména ti nejmladší. Někteří pro jistotu
chodili v kravatě od pondělka, aby náhodou nic nepropásli. Kravaty si zkrátka oblíbili. A kdo
ví, třeba to bude jednou jejich pracovní oděv. První místo si vybojovaly 8. a 9. třída, obě se
100% účastí.
Na jaře ještě proběhla soutěž o nejhezčí jarní výzdobu, takže po dlouhé a úmorné zimě jsme
si mezi sebe přivedli veselé a pestré barvy.
Poslední barevný den v tomto roce byl ve znamení tyrkysové. Právě takovou barvu měla totiž
třídní trička našich deváťáků. Tento den jsme tak trochu věnovali právě jim. Žáci i učitelé se
oblékli do této příjemné barvy. Nejúspěšnější třídou byla podle očekávání právě devítka,
která „zmodrala“ z 85%.
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Na konci května jsme vyhlásili literární soutěž, v níž jednotlivé třídy musely vytvořit báseň
samy o sobě, o své třídě. Úkol to byl nelehký, ale přes počáteční obavy nakonec všechny
třídy odevzdaly požadovaná dílka a nutno dodat, že bylo co číst. Naivní, mnohdy ještě
neobratně stavěné verše jsou milé, vtipné a krásně vystihují charakteristické znaky
jednotlivých tříd. Rozdíly mezi jednotlivými ročníky jsou patrné, ale k tomu jsme samozřejmě
museli brát zřetel, takže třeba 5. třída se rozhodně nemusí stydět. I tak se vítězem na
základě hodnocení žákovské samosprávy stala báseň 9. třídy, a to zejména díky svému
propracovanému výtvarnému zpracování. Jako závěrečná disciplína v tomto našem
mezitřídním klání byla tato bilanční básnička krásnou tečkou za rokem 2012/2013.
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 8. 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. Titul
nejpilnějšího pisatele si vysloužila Adéla Aubrechtová (9.A) a titul nejúspěšnějšího luštitele
obdržel František Horejš (8.A). Za svoji aktivitu převzali věcné ceny a navíc pro svoje třídy
získali cenné body.
Další body žáci v tomto roce úspěšně získávali účastí na různých olympiádách a sportovních
soutěžích.
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Vítězem celoroční soutěže tříd ve školním roce 2012-2013 se stala 8. třída, která obdržela
slíbenou odměnu 1000 Kč. Peníze jsou příspěvkem na školní výlet a byly vyplaceny z fondu
Unie rodičů.
1. místo (761 bodů)
2. místo (633 bodů)
3. místo (585 bodů)

8. třída
9. třída
5. 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 (1 731 kg)
2. místo (1 365 kg)
3. místo (863 kg)
4. místo (641 kg)
5. místo (532 kg)

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

Žáci celkem sebrali 5 509 kg novin, časopisů a PET víček.
Hodnocení jednotlivců – nejlepší žáci ve sběru:
1. místo (591 kg)
Hánělová Kristýna
2. místo (526 kg)
Hora Zbyněk
3. místo (447 kg)
Nový Filip
Vítězné třídy získaly příspěvek na školní výlet.

Nejlepší žák školy
Na konci školního roku je také z řad 9. třídy vyhlašován nejlepší žák školy. Kritéria zhodnocují
celkový prospěch na 2. stupni, získané pochvaly a účast v olympiádách a sportovních
soutěžích. V letošním roce tento titul obdržel Tomáš Zikmund.
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).
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7.6. Účast v soutěžích
Soutěže a olympiády ve školním roce 2012 / 2013
Jméno žáka
Dějepisná olympiáda
Kušková Klára
Horejš František
Matematická olympiáda
Loukota Ondřej
Arenštein Josef
Zikmund Tomáš
Kalombo Simon
Šperlová Tereza
Lisý Štěpán
Kašák Martin
Arenštein Jan
Špilarová Simona
Peňkov Martin
Pechmann Albert
Pythagoriáda
Arenštein Jan
Peňkov Martin
Lisý Štěpán
Kašák Martin
Šperlová Tereza
Horejš František
Olympiáda z anglického jazyka
Kušková Klára
Prajková Marie

Chemická olympiáda
Kalombo Simon
Zikmund Tomáš

třída

OK-místo

KK - místo

8.
8.

5.
14.

-

8.

12.

8.

14.

9.
9.

11.
17.

7.
6.

4.
17.

6.

24.

5.
5.
5.
5.

5.
10.
14.
24.

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

8.
17.
9.
22.
19.
4.

třída

OK-místo

8.
8.

13. - 14.
13. - 14.

-

-

KK - místo

9.

5.
6.

9.

Malá olympiáda z angl. jazyka
Vokáčová Magda
Arenštein Jan
Peňkov Martin
Pechmann Albert

5.
5.
5.
5.

5.
7.
9.
18.
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Olympiáda z německého jazyka
Zikmund Tomáš
Sedlecká Tereza

9.
9.

4.
11.

Olympiáda z českého jazyka
Kunclová Adéla
Protivová Renáta

9.
9.

5.
11.

-

4.

Zeměpisná olympiáda
Zikmund Tomáš
Kušková Klára
Fridrichová Natálie
Králová Tereza
Vildmanová Natálie
Lisý Štěpán

9.
8.
7.

2.
7.
6.

7.
6.
6.

13.
5.
6.

Fyzikální olympiáda
Horejš František
Arenštein Josef
Loukota Ondřej
Kalombo Simon
Zikmund Tomáš

8.
8.
8.
9.
9.

2.
9.
11.
5.
7.

Recitace
Pechmann Albert

5.

1.

účast

9.
9.

1.
9.

Malá kopaná
Hoši mladší
Hoši starší

-

6. - 7.
8. - 9.

7. - 9.
účast

Mc Donald´s Cup
Hoši mladší
Hoši starší

1. - 3.
4. - 5.

7.
bez účasti

Preventan Cup-vybíjená
Smíšené družstvo
Smíšené družstvo

3. – 5.
3. – 5.

bez účasti
bez účasti

Horská kola
Vokáč Tomáš
Dammer Tomáš
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Atletický čtyřboj
Hoši mladší
Dívky mladší
Hoši starší
Dívky starší
Jednotlivci
Šperl Jan
Lhotáková Hana

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

2.
2.
6.
5.

-

9.

2.

-

9.

1.

Házená
hoši

6. - 9.

4.

-

Volejbal
hoši

6. - 9.

účast

-

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

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

9.
6.
6.
7.

-

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

8.
15.
1.
2.
2.
4.

8.
8.

16.
19.

-

4. - 5.
4. - 5.

3.
4.

-

5.

2.

-

Přespolní běh
Goth Petr
Hučík David
Pancová Šarlota
Pancová Vanesa
Šperl Jan
Vokáč Tomáš
Kušková Klára
Kašáková Markéta

Atletický trojboj
Hoši
Dívky
Jednotlivci
Beran Jonáš
Triatlon-Vršíčekman
Nekonal se z důvodu
červnových povodní

V soutěži škol okresu Rokycany jsme ve sportovních soutěžích obsadili 9. místo.
V účasti žáků školy v okresních kolech soutěží jsme obsadili krásné třetí místo. 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 2012/2013
1. stupeň
LISTOPAD : - turnaj ve vybíjené - 4. a 5. třída
PROSINEC : - školní kolo Mc Donald´s cup (malá kopaná) -1. kat. - 1. - 3., 2.kat., 4. a 5.třída
(smíšená družstva chlapci a děvčata)
LEDEN :

- školní kolo ve vybíjené - 4. a 5. tř.
- závody na sněhu (každá třída samostatně)

ÚNOR :

- výběrové kolo ve vybíjené – 4. a 5. tř.

BŘEZEN :

- příprava na soutěže v rámci hodin TV

DUBEN :

KVĚTEN:

ČERVEN

- 5. 4. - okrskové kolo ve vybíjené (pořadatel ZŠ Radnice) – 2. místo bez postupu
do okresního kola
- příprava na atletický čtyřboj -3., 4. a 5. třída
- 30.4. - okrskové kolo Mc Donald´s Cup – pořadatel ZŠ Radnice – do okresního
kola v Rokycanech postoupili žáci 1., 2. a 3. třídy ze druhého místa
Žáci starší kategorie nepostoupili.
- 7. 5. – okresní kolo Mc Donalda – 7. místo
- atletický trojboj – školní kolo
- 2.6. – okresní kolo atlet. trojboje – žáci – 3. místo , žákyně – 4. místo
Jonáš Beran se v soutěži jednotlivců umístil na 2. místě.

V druhém pololetí se žáci prvního stupně zapojili do akce „Miniházená pro všechny“. Ve
skupině se základními školami Radnice, Ejpovice a Chrást byl zatím v Radnicích /23. 4./
sehrán jeden turnaj, ve kterém žáci 4. a 5. třídy podali velmi pěkné výkony a zvítězili. Mladší
žáci budou do přípravy zapojeni v příštím školním roce.
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.
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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.
Ve školním roce 2012/2013 jsme zúčastnili těchto sportovních soutěží:
Olympijský pohár,
čtyřboj

27. 9. 2012

hoši, dívky

HML: 3. místo
HST: 6. místo
DML: 2. místo
DST: 5. místo
Tomáš Vokáč – 1.
místo
Tomáš Dammer –
defekt kola, účast

Horská kola

10. 10. 2012

hoši

Házená

17. 10. 2012

hoši

účast

Malá kopaná

8. 4. 2013

hoši 6. a 7. třídy

účast

Přespolní běh

26. 4. 2013

hoši, dívky

Pohár Čsl. rozhlasu
LA

16. 5. 2013

hoši, dívky

Pancová Šarlota - 1.
místo
Pancová Vanesa – 2.
místo - obě DML
Šperl Jan – 2. místo
za HST
HML: 9. místo
HST: 6. místo
DML: 6. místo
DST: 7. místo

Malá kopaná

13. 5. 2013

Hoši 8. a 9. třídy

účast

Odbíjená

29. 5. 2013

Hoši

účast

Účast v těchto soutěžích se pro nás stala již tradicí, prakticky žádnou z nich nevynecháváme.
Již v prvních měsících se opět rozjela fotbalová soutěže Coca – Cola Cup, které jsme se opět
zúčastnili, nicméně, jak bývá již u nás zvykem, nepostoupili jsme ani ze základního kola.
Cíle, které byly zadány na začátku školního roku, se dařilo víceméně naplňovat. Mezi našimi
žáky je velký počet pohybově nadaných dětí, které dokážou naši školu velmi dobře
reprezentovat. Na druhé straně stále přibývá žáků, kteří díky nevhodnému životnímu stylu
nemají k přirozenému pohybu kladný vztah. S touto cílovou skupinou bychom měli v příštím
školním roce intenzivněji pracovat.
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Výsledky a umístění našich žáků v okresních soutěžích dokládají, že v některých sportech
můžeme vynikat. 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, florbalu, malé
kopané a vybíjené.

7.7. Akce školy

Přehled akcí navštívených žáky
Datum
Kulturní akce
Divadlo dětí Alfa

Divadlo J.K.Tyla Plzeň

Divadlo Praha

Divadelní
představení Prokopcovna

Název

Třída

8. 10.
15. 1.
22. 1.
18. 6.
14. 2.
10. 4.

Křesadlo
Perníková chaloupka
Pirat07&QueenofLove
Ptej se proč?
Pygmalion
Adéla ještě nevečeřela

4. - 5.
1. - 3.
6. - 9.
1. - 3.
6. - 9.
6. - 9.

14. 9.
22. 10.
29. 11.

Kapka medu pro Verunku
Andílci za školou
Vánoční zázrak

4. - 5.
6. - 9.
5. - 9.

6. 11.

Veverka Zrzečka
Divadélko Hradec Králové
Divadelní cestopis
Divadélko Hradec Králové
Třetí sudba
– dramatický kroužek
Kluk nebo holka – divadlo
ŠŮS
Eko pohádky - divadlo ŠŮS

1. - 3.

6. 11.
22. 1.
27. 3.
27. 3.
Hudební pořady
Prokopcovna

21. 12.

Sokolovna Rokycany
Prokopcovna

21. 3.
3. 4.
25. 4.

Vánoční písně českého
středověku – J. Houba
Nezmaři dětem
Vítej na palubě, Rozum
- Harmonia Universalis
Já, písnička

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

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

Besedy
24. 10.
30. 10., 6. 11.

Beseda a ukázka výcviku
dravců
Prevence nechtěných
těhotenství - NIŽ
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4. 12.
6. 12.
13. 12.
18. 3.

17. 6.

Beseda – rozdíly mezi
lidmi
SVP Plzeň – beseda o
rizikovém chování
Cizinci mezi námi
Drogy, HIV/AIDS
Ajax – beseda s Policií ČR
Besedy s knihovnicí – 14
besed
Policie ČR – právní
minimum

5.
6.
6. - 9.
8. - 9.
2.
1. - 5.
8. - 9.

Exkurze
4. 6.
29. 5.
16. 4.

Muzeum Rokycany –
přírodopisná exkurze
Praha – od románského
slohu po renesanci
Vojenské muzeum
Rokycany

9.
7.
2.

Ostatní akce
14. – 15. 9.

17. 10.
1. 11.
30. 10.
13. 5.
22. 4.
2. 11.
8. 11.
16. 11.
20. 12.
20. 12.
2. 4.
19. 6.
24. 12.
9. 1. – 20.3.
2. 5.

Hlavatice Zbiroh víkendový pobyt
s preventivním
programem
Muzeum Rokycany –
barevný podzim
Dopravní hřiště
Dopravní hříště
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
Zábavná chemie
Den otevřených dveří v SŠ
Rokycany
Ukázkový den v SOU
elektronech. Plzeň
Den otevřených dveří 2.st. „Jeden svět“
Muzeum Rokycany Vánoce
Beseda s důchodci
DPS Břasy
Zpívání v kostele ve
Stupně
Plavání
Den Země
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6., 9.

1. - 2.
3., 4.
5.
3., 4.
5.
7. - 9.
9.
9.
5. - 9.
1. - 2.
Pěvecký a
dramatický kroužek
2. - 3.
Pěvecký a
dramatický kroužek
3. - 4.
1. - 9.

ZŠ a MŠ Stupno

3. 5.
9. 5.
24. 5.
11. 6.
19. 2., 3. 5.,
28. 5., 14. 6.

7. 5., 21. 5.
17. 6. – 22. 6.
27. 6.

Osvobození - Kříše
Den naruby
Noc kostelů
Slavnost Slabikáře
Divadelní představení
Třetí sudba ( DPS Břasy,
ÚSP Liblín, Radnice, Dům
pohádek Plzeň)
Peer program
Zahraniční výjezd - Anglie
Slavnostní vyřazení žáků 9.
třídy s programem

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

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

Recitační soutěž
Začátkem března se konalo školní kolo recitační soutěže 1. stupně. Poté postupující ze
školního kola vystupovali v kole okresním v Rokycanech.
Do okresního kola postoupil Albert Pechmann s jednoslabičným příběhem od Jana Wericha
„Chlap, děd, pes, vnuk a hrob“, vybojoval tam 1. místo ve 2. kategorii a postoupil tak do
krajského kola. V okresním kole se také představili: Adam Planeta („Pravda a Lež“ – Jiří
Žáček), Vilém Pechmann („Pravá nebo levá“ – Jiří Žáček), Karolína Zrůstová („Teta“ – Miloš
Kratochvíl) a Nick Weschke („O lišce a vráně“ – Ivan Andrejevič Krylov), který byl na 1. místě
v 0. kategorii. Zkrátka v oblasti recitace jsme byli úspěšní.
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 2012- 2013
CELODRUŽINOVÉ AKCE:
Líná kůže málo zmůže- 3., 4. 10.
Světový den zvířat – 23.10.
Ať žijí duchové – 16.11.
Čertí diskotéka- 6.12.
Den s plyšákem – 21.2.
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Maškarní bál – 8.3.
Mravenčí práce – 29.4.
Koloběžkyáda – 15.5.
Den na chůdách – 30.5.
Dětský den – 6.6.
Cesta za špekáčkem – 21.6.
OSTATNÍ AKCE ŠD:
Návštěvy knihovny (celkem 29krát ) – střídala se všechna oddělení ŠD – v pondělí 1. a 2.
oddělení a ve středu 3. oddělení
Integrace S. Hoangové – celkem jsme se viděli 21krát( 20.9., 4. 10., 11.10., 18.10., 1.11.,
8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 13.12., 20.12., 10.1., 17.1., 24.1., 14.2., 21.2., 7.3., 21.3., 18.4.,
25.4., 30.5.)
Divadlo Dráček – O nezbedné víle – 17.10.
Ekoškola- soutěž o nejhezčího ekodraka
Kouzelnické představení – 9.11.
Výroba tašek – 4. 12., 11. 12.
Mikulášská besídka a výtvarná soutěž Anděl, čert a Mikuláš – 5.12.
Vánoční pečení- 7.12.
Zdobení perníčků- 19.12.
Bobování- celkem 12. 12., 17. 1., 22. 2., 14. 2., 23. 1., 13. 12., 24. 1.
Vánoční besídka flétniček v Prokopcově- 10.12.
Loutkové divadlo- 17.12.
Vánoční koncert v kostele- 18.12.
Den otevřených dveří na 2. stupni – 20.12.
Tříkrálová sbírka- 12.1.
Divadlo dráček – Uličnice opice- 16.1.
Yettiho stopa- 23. 1., 24. 1.
Vaření – 24.1.
Otevírání MŠ – vystoupení flétniček- 21.1.
Hudební koncert v Prokopcově -20.2.
Divadlo dráček – O bolavém zoubku- 18.3.
Projekt MAS Světovina – výroba radnické Kalvárie- 22.3.
Boj o poklad velikonočního zajíce – 4.4.
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Beseda s policií- 10.4.
Vaření - 25.4.
Den Země - 30.4.
Den osvobození v Kříších – 3.5.
Den naruby – 9.5.
Divadlo Dráček – Vodnická pohádka- 20.5.
Stopovaná za zmrzlinou- 12.6.
Ať žijí duchové a noční školní družina
Dlouho očekávaná a velmi oblíbená akce se uskutečnila 16. 11. 2012. Všechny děti se už
nemohly dočkat již třetí noční ŠD. Program byl hodně nabitý, a tak jsme se sešli všichni již
v 17,00 hodin. Divadlo Jitule a Dadule zahájilo naše ponocování pohádkou o Perníkové
chaloupce. Hned po skončení divadla jsme si všichni zazpívali a pomalu se chystali na stezku
odvahy kolem školy. Pořádně obléknout, vytvořit družstva, popadnout baterky a jde se na to!
Děti po cestě čekalo několik úkolů. Postavit pro ducha hrad z ruliček, udělat spojovačku,
podepsat se na desku odvahy u hřiště, zapamatovat si tajemné předměty z truhly, chytit
dýně, hodit duchem do koše a hurá, máme to za sebou. Pak jsme se vrhli na výrobu
piškotových dortů. No hotové prostřeno. Dortů bylo něco málo přes třicet a děti si je druhý
den ráno odnesly domů. Večer vyvrcholil diskotékou duchů, ježibab a jiných podivných
strašidel. A hurá do hajan. Nastal čas vybalit karimatky, spacáky, plyšáky a popřát dětem
dobrou noc. Všichni jsme si akci užili a přežili. Děti si odnesly diplomy a spousty zážitků. Už
teď se těšíme na další ročník noční školní družiny.

Den s plyšákem
Den s plyšákem se rozjel už brzy ráno v ranní ŠD. Děti si pro plyšáky ráno postavily domečky
a nechaly své krtečky, pejsky opičky, slony a kdovíco ještě čekat na konec školy. Po vyučování
šli plyšáci s námi na oběd. Ani jsme se nestačili divit, jaký kladný vliv taková plyšová stvoření
mají na děti. Děti si dokonce přidávaly i polévku, aby jejich mazlíčci neměli hlad. Odpoledne
jsme vyrazili na společnou plyšovou vycházku. Počasí bylo krásné, trochu mrzlo, ale
nádherně svítilo sluníčko. A tak jsme vyvenčili 66 dětí a zvířátek. Abychom se zahřáli, museli
jsme se přesunout do tělocvičny. Tancovalo se, cvičilo a házelo plyšáky do koše. Na závěr si
každý svého mazlíka nakreslil.
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Den země
Na Den Země měla školní družina opravdu nabitý program. Děti se postaraly o naši skalku
tím, že vytrhaly všechen plevel a doplnily na celou plochu mulčovací kůru. Pak je čekala
soutěž ve skládání ekobedniček, kde musely zvládnout sestavit bedničky a postavit z nich
pyramidu nebo komín. Na závěr děti křídami na chodník malovaly vše, co se týká přírody.

Beseda s policí
Paní policistka Jana Tomková přijela za dětmi ze školní družiny nejen zkontrolovat průkazky
malých šikulů, ale i poučit děti o bezpečnosti. Vysvětlila dětem, jak se mají chovat na
počítači, jaké věci jsou pro děti nebezpečné a jak se mají zachovat, když potkají neznámou
osobu. Na závěr poučila děti, jak se mají chovat na kole a každému dala reflexní samolepku.
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Boj o poklad velikonočního zajíce
Letošní Velikonoce byly chladné, ale my jsme se utkali o poklad velikonočního zajíce. Děti ve
družstvech přenášely vajíčka na talíři, sbíraly do košíčku poztrácená vajíčka, kličkovaly jako
správní zajíci, kteří musí utéct před myslivcem, a samozřejmě musely na konec najít poklad.
Vše se podařilo a o poklad se všichni poctivě rozdělili.

Den naruby
Paní vychovatelky ze školní družiny chvilinku pátraly po odvážných rodičích, kteří by si chtěli
vyzkoušet jejich práci. Byly jsme rády, když jsme mohly přivítat nové tváře a chvilinku si hrát
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na nezbedné dětičky. S obědem nám pomohla paní Rajchartová a v 1. oddělení družině nová
paní učitelka Lenka. Do 2. oddělení přišel s výbornými nápady pan Weschke a později paní
Zábranská. Všichni odvážlivci dostali od dětí erb za statečnost a my jim všem děkujeme.

Den dětí
Dlouho jsme čekali na lepší počasí, které by nám umožnilo konat tuto akci venku. Ale to
bychom se načekali. Tak se dětský den musel uskutečnit v tělocvičně. Soutěžilo se, tancovalo
se a na závěr děti dostaly odměny a diplomy.
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Armáda ve školní družině
Pan starosta vyhlásil soutěž, jejímž tématem byla historie osvobození našeho kraje v době
2. sv. války. My jsme neváhali a začali jsme vyrábět. Vzniklo hned několik tanků, džípů a
dokonce i letadlo. Všechny výrobky pak byly vystaveny v Kříších při besedě s Earlem
Ingramem . Naše práce vůbec nebyla marná, protože jsme vyhráli poukázku na výlet
v hodnotě 1 000 Kč. Děti se navíc ještě odměnily focením u vojenské techniky.

Mravenčí práce
Na mravenčí pasece oznamuje se ……. Písničky o mravencích a povídání o jejich životě a
zvláštnostech, pomohly dětem získat nové poznatky. Děti si vyzkoušely vyrobit své vlastní
mraveniště a kreslily Ferdu mravence, o kterém si četly jeho příběhy. Co je mravenčí práce si
mohly děti vyzkoušet na vlastní kůži, protože jsme si uspořádali soutěž ve skládání puzzle.
Šikovné ruce – jaro
Velikonoce se kvapem blíží a i výrobky byly inspirovány svátky jara. Z obyčejného plata od
vajíček vznikali zajíčci a slípky. Z proutí si děti upletly překrásné klícky. A co by to bylo za
velikonoční vyrábění bez vajíček, které děti zdobily vyraženými kvítky.
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Po celý školní rok se ve školní družině neustále něco dělo. Akcí, soutěží a zájmových prací
bylo tolik, že by to vystačilo na celou zprávu, vybrala jsem jen pár akcí. P. vychovatelka Jana
Gothová si vytvořila svou „malou výroční zprávu“ a ta je opravdu obsáhlá.
Kulturní zážitky školáků
Praha Hybernia - Kapka medu pro Verunku
Dne 14. 9. 2012 jsme se 4. a 5. třída vydali na nový český muzikál „Kapka medu pro
Verunku“. Představení se hrálo v Praze v Divadle Hybernia.
Příběh muzikálu byl o lásce, přátelství, o modré planetě a o tom, jak to bylo anebo mohlo být
dál v království Popelky, Zlatovlásky a Hloupého Honzy a jestli uměli opravdu vládnout a jestli
náhodou neudělali někde chybu... Spousta vtipných momentů, krásných písní a pohádkových
pravd přispěla k tomu, že jsme byli všichni nadšení, a že jsme odjížděli s krásným pocitem u
srdce.
Křesadlo – Divadlo Alfa – Plzeň
V pondělí 8. 11. 2012 jsme měli naplánovanou návštěvu divadla Alfa v Plzni. Představení, na
které jsme se těšili, mělo název „Křesadlo“. Na představení se vydala 4. a 5. třída.
Příběh, který pro Divadlo Alfa zpracoval režisér Petr Vodička, je inspirován stejnojmennou
pohádkou od H. Ch. Andersena. Pohádka vypráví o vojákovi, který málem skončí na
popravišti, ale s pomocí kouzelného křesadla (v jehož službách jsou 3 obrovití psi) se nakonec
přece jen ožení s krásnou princeznou a stane se králem.
Téměř celé představení je postaveno na iluzivnosti po vzoru Laterny Magiky, je doplněno o
spoustu působivých písní, jejímž autorem je V. Šrámek.
Představení bylo velmi zajímavé a originální, určeno je však spíše pro starší děti (4. třída a
výš), které snáze pochopí mnohdy složité momenty.

52

ZŠ a MŠ Stupno

Hudební nástroje
Před vánočními svátky zavítal mezi děti ze stupenské školy pan Jaromír Houba, aby jim
představil středověké hudební nástroje. Děti poznaly např. niněru, fanfrnoch, mandolu nebo
fidulu a spolu se „středověkým zpěvákem“ si zazpívaly středověké i vánoční písně.

Nezmaři dětem
20. 3. 2013 jsme se vydali do Rokycan na výchovný koncert pod názvem „Nezmaři dětem“.
Jihočeská folková skupina Nezmaři si připravila hudební program plný známých lidových a
folkových písniček. Původně jsme očekávali koncert autorských písní, ale i tam si myslím, že
byly děti spokojené.
27.3.2013 – Divadlo ŠŮS
V předvelikonočním čase se konalo pro 1. stupeň představení Divadla Šůs. 1. – 3. třída
zhlédla pohádku. Během toho si 4. a 5. třída vyráběla zvířátka, která byla tematicky
zaměřená na Velikonoce – ovečky, slepičky, koníky… Poté se skupiny vyměnily - 4. a 5. třída
zhlédla představení s tematikou sexuální výchovy: „Kluk nebo holka“. Divadlo Šůs dokázalo
citlivým způsobem podat zplození, těhotenství a porod člověka.
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Já písnička – výchovný koncert
Ve čtvrtek 25. 4. 2013 k nám do Prokopcovny zavítala dvojice hudebníků. Muž Honza nás
bavil svým vtipem a nadchl nás svojí hrou na kytaru. Flétnistka Lucka byla klidnou silou, která
svoji hrou na rozličné flétničky také nadchla.
Děti si společně s muzikanty zazpívaly spoustu známých písniček. Dokonce proběhla i soutěž
ve zpěvu, kterou vyhrál Albert Pechmann s písní od Jaromíra Nohavici „Hlídač krav“.

Výlet do Divadla Broadway
Ve čtvrtek 29. listopadu jsme se vydali na generální zkoušku muzikálu „Vánoční zázrak aneb
Sliby se maj plnit o Vánocích“ do pražského Divadla Broadway. Cesta trvala asi hodinu a půl,
protože jsme jeli za deště, ale v autobusu jsme se nenudili. Když jsme přijeli na místo, šli jsme
do Mc Donaldu, kde si někteří koupili snídani. Potom jsme se odebrali do divadla. Před ním
byla dlouhá fronta, tak nám paní učitelka mezitím rozdala vstupenky. Když jsme se dostali
dovnitř, šli jsme se usadit. V představení hrál např. Martin Dejdar, Naďa Konvalinková, Jiří
Langmajer a další. Divadelní představení bylo opravdu zábavné, zejména díky Martinu
Dejdarovi, ale někdy bylo i trochu smutné a k zamyšlení. Během představení jsme si také
společně s herci zazpívali vánoční koledu, stali jsme se vlastně součástí příběhu. Velmi se
nám líbila létající ryba, obrovské prskavky a na lustru visící Martin Dejdar. Představení
skončilo a všichni odešli z divadla ven. Tam si nás paní učitelka spočítala. Poté jsme chvíli
čekali na autobus, který nás odvezl ke škole, kde na nás čekali rodiče a ty si nás odvezli
domů. Tím náš předvánoční výlet skončil a my se těšíme na další.
Představení Pygmalión
Ve čtvrtek 14. února jsme jeli do Komorního divadla J. K. Tyla v Plzni na představení
Pygmalión. Představení bylo o jedné květinářce Líze, která mluvila nespisovně, ale chtěla se
naučit mluvit spisovně, aby mohla prodávat květiny v kamenném obchodě. Proto požádala
profesora Higginse, aby ji naučil mluvit spisovně. Ten se vsadil s profesorem Pickeringem, že
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Lízu naučí mluvit spisovně a udělá z ní dámu, a to se mu také povedlo. Z obyčejné dívky,
která byla špinavá, se stala krásná, vychovaná dáma, která uměla krásně spisovně mluvit.
Profesor Higgins nakonec neodolal její kráse a zamiloval se do ní. Závěr hry byl otevřený,
takže jestli se mají rádi, si musí každý z nás domyslet. Po skončení jsme se odebrali k šatnám,
vzali jsme si věci a šli jsme čekat na autobus. Když přijel, všichni nastoupili a usadili se a
vyrazili jsme. Po cestě některé děti vystoupili. Když jsme přijeli ke škole, všichni zbývající
odešli domů. Představení se nám velmi líbilo, zvláště pak výkony hlavních představitelů –
Martina Stránského a Markéty Frösslové.
Besedy, exkurze
Návštěva muzea
Malování, plnění úkolů a soutěžení čekalo na žáky 1. a 2. třídy ZŠ a MŠ Stupno v rokycanském
muzeu. Pro nejmenší tam byl připraven program o podzimu. Poznávali listy z keřů a stromů,
vypravovali si o přírodě, plnili připravené úkoly. V jiné části muzea zase žáci druhé třídy
experimentovali s výtvarnými technikami, které si mohli i sami vyzkoušet.
Na zajímavou návštěvu muzea pak žáci navázali ve škole. Na fotografii ukazují pracovní
listy, ve kterých mohli využít nově získané vědomosti.
Dravci
Ve středu 24. 10. žákům prvního i druhého stupně zpříjemnila ukázka výcviku dravců čekání
na podzimní prázdniny. Majitel těchto ptáků k nám přijel až z jižních Čech a předvedl nám
krkavce, káně, orla skalního a výra velkého. Děti se dozvěděly mnoho nových a zajímavých
informací o jejich životě a způsobu chovu v zajetí i výcviku. Někdo se tak trochu bál, jiný si
dokonce rád zkusil roli asistenta při předvádění.

Spolupráce s knihovnou = posílení čtenářské gramotnosti žáků
V ZŠ proběhlo celkem 12 besed o knihách. Žáci školy navštěvují knihovnu v rámci hodin
literární výchovy pravidelně. V knihovně byla realizována soutěž o nejlepšího čtenáře.
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Návštěva v knihovně
Druháci ZŠ ve Stupně se už po několikáté v tomto školním roce setkali s vedoucí místní
knihovny paní Kiršovou. Tentokrát si s ní povídali o knížkách s obrázky Zdeňka Milera.
Překvapilo je množství ilustrací / dosud dobře znali většinou jen oblíbeného Krtečka /.
Při závěrečné hře mohli pak otestovat nově nabyté vědomosti a dokonce získat odměnu.

Slavnost SLABIKÁŘE
Prvňáčci vstoupili do „Řádu krásného slova“
Na úterní odpoledne se těšili žáčci z obou 1. tříd ZŠ ve Stupně.
Čekala je totiž tradiční Slavnost Slabikáře, při které měli za úkol prokázat znalost všech
písmenek. Pokud tento nelehký úkol splnili, byli vedoucí místní knihovny paní Kiršovou přijati
do „Řádu krásného slova“ a většina také za nové čtenáře místní knihovny. Pro prvňáčky paní
knihovnice také sama vyrobila krásný Čtenářský pas. Bude je provázet celou čtenářskou
soutěží, která je čeká ve 2. třídě.
S dětmi přišli rodiče, prarodiče a sourozenci. Poblahopřát jim přišla také paní ředitelka
rokycanské knihovny. Malí čtenáři přišli dobře připraveni. Předvedli čtení, zarecitovali,
zazpívali a dokonce slíbili, že se brzo pustí do čtení svojí první knížky. Přejeme jim, aby je
čtení bavilo!
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Den Země
30. dubna se konal pro žáky všech tříd naší školy Den Země. Dětem jsme osvětlili význam
tohoto dne. Tři vyučovací hodiny byly věnované programu, který se týkal ekologie, ochrany
životního prostředí, třídění odpadů, recyklace odpadů a také šetření energie.
Velmi příjemné dopoledne strávili žáci 1. 2. a 3. třídy ZŠ Stupno se členy
Mysliveckého sdružení Rádná Vranovice. Setkali se s nimi už po několikáté,
ale tentokrát jim štěstí nepřálo. Program totiž narušilo špatné počasí a nemoc.
O to větší pochvala patří panu Celinovi, jeho manželce a panu Čadkovi, kterým se i tak
podařilo zajistit stejně zajímavý program jako v jiných letech. Děti se dozvěděly zajímavostí o
přírodě, prošly se lesem a nechybělo ani opékání špekáčků. Žáci 4. třídy se mezitím pustili do
úklidu prostor kolem školy, besedovali s paní učitelkou o ekologii a řešili testy s podobnou
tematikou.

Den naruby
Žáci i učitelé 1. stupně ZŠ a MŠ Stupno prožili 9. květen 2013 velmi netradičně. Ve třídách
totiž probíhal projekt „ Škola naruby“. V podobných případech se žáci stanou učiteli, ale ve
Stupně to bylo jinak! V roli učitelů se před dětmi tentokrát měli objevit jejich rodiče a
sourozenci. Školáci se moc těšili - rodiče trošku obávali. Proto jich asi našlo odvahu tak málo.
Všichni ale doufáme, že příště přijdou ve větším počtu! Noví „učitelé“ si vyzkoušeli hodinu
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českého a anglického jazyka, matematiky, prvouky, ale i tělesné nebo hudební výchovy. Na
každého účastníka projektu čekali poslušní žáci a diplom za odvahu.
Dopoledne se vydařilo a všem moc líbilo.

Návštěva v DPS
Ve středu 19. června se vydaly děti ze 2. a 3. třídy do penzionu Svět navštívit babičky a
dědečky. Přišly jim nejen poděkovat za informace, které jim pomohly v soutěži k osvobození
našeho regionu, ale přišly jim i zahrát divadlo, zazpívat písničky a zahrát na violoncello.
Všechny děti dostaly k sladkému dárku ještě přání hezkých prázdnin a hezkého vysvědčení.
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DOD v Rokycanech a v Plzni
Každoročně jezdí 9. třída na ukázky do škol, ať už do Rokycan, nebo do Plzně. A my nejsme
samozřejmě výjimka, i když v některých věcech a činnostech výjimky tedy jsme.
Ve čtvrtek 8. listopadu nás čekala první ukázka. Nejeli jsme daleko, jako cíl jsme měli Střední
školu Rokycany, u nás řečeno „Jeřabinku“. Vyjelo se hned ráno, jako jediná škola jsme nejeli,
jela s námi ZŠ Osek. Všichni se těšili, protože snad všechno je lepší než se učit, takže to
opravdu nikomu nevadilo. Po příjezdu se všechny školy měly rozdělit do skupin, nejlépe po
dvanácti. Dalo by se říci jednoduchý úkol, ale ne pro nás, i když nakonec jsme to jako všichni
ostatní zvládli. No a co nás čekalo dál? Každá skupina dostala dva kluky, kteří je měli provést
po škole. Byl pro nás připravený docela pestrý program, od práce s počítačem, ukázku
gastronomie, flambování palačinek, nebo návštěvu v kuchyni. Všichni jsme měli možnost si
vyzkoušet svařování, pájení, někdo si zahrál dokonce i na kováře, nebo si vyrobil figurku.
Naše skupina stihla všechno projít rychle, a tak jsme už jen tak chodili a povídali jsme si.
Nikdo nečekal, že to bude tak skvěle strávené dopoledne. I když po příjezdu do školy bylo
ještě odpolední vyučování, to jsme ale úspěšně přežili a bylo na nás, jak prožijeme zbytek
dne, někdo ho prožil přípravou do školy, někdo zase tím, že šel ven. Stejně jsme se zase
všichni sešli v pátek ve škole.
SOUE Plzeň – ukázkový den
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Máme tu konec listopadu, a tak se zase společně vrátíme na jeho začátek.
Začátek by plný bláta, zimy a deště, o to víc nás zahřála 2. 11. zábavná chemie. Pokusy tu
byly připraveny pro 7.,8. a samozřejmě i 9. třídu. Tentokrát jsme neviděli chemii jako
předmět, ve kterém se musíme učit značky prvků, chemické rovnice nebo názvosloví, ale
viděli jsme ji jako pestrý předmět, ve kterém se nikdo nenudí. Z učebny chemii všichni
odcházeli s velikým nadšením, někdo i s dárkem za správné odpovědi. Když si k dvojce
přidáme čtyřku, vyjde nám šest - ano 6. 11. jsme se mohli těšit na menší divadlo
v Prokopcovně, i tady si každý přišel na své, a také se nikdo nenudil. Pro žáky 9. třídy bylo
tento den ještě připraveno pokračování besedy o neplánovaném těhotenství.
Dalo by se říci, že devítka má vždy nejvíce akcí a besed, už jenom proto, že jsme na škole
poslední rok. To se nezměnilo ani 8. 11., kdy jsme se jeli podívat na „Jeřabinku“. Tam si také
nikdo stěžovat nemohl, všichni jsme si to užili, ukázali nám toho hodně: flambování
palačinek, sváření apod. O týden později 15. 11. nás čekalo něco méně příjemného, a to
třídní schůzky, na které se pokaždé psychicky připravujeme měsíc dopředu, ale všichni to bez
problému nakonec přežili. Ano, zase budu zmiňovat, že do deváté přijeli někteří zástupci
škol, aby nám školy představili. A aby těch škol nebylo málo, v pátek 16. 11. jsme jeli na
ukázkové dny SOU elektrotechnického do Plzně - mohli jsme si sestavit „blikačky“, kluci si
postavili „bzučáky“. I tam se nám samozřejmě líbilo, hlavně klukům, kteří závodili o to, kdo
sní víc knedlíků: rekord byl 23, slušný výkon. Státní svátek tento rok připadl na sobotu,
z čehož nikdo nadšený nebyl. Teď už se ale přesuneme na konec listopadu. 29. jela 5. a 6.
třída do Divadla Broadway na představení Vánoční zázrak. Z naší třídy se do divadla podívaly
Tereza Sedlecká a Adéla Kunclová za práci pro třídu.
Konec listopadu byl opět plný sněhu a mrazu, snad ani nemusím zmiňovat, že za měsíc jsou
tu Vánoce, pokud se jich ovšem dočkáme, nesmíme zapomínat na 21. prosinec a takzvaný
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„konec světa“. Snad do té doby stihnu ještě pár článků napsat, a tak se s námi loučí i měsíc
listopad. Jak jinak - těšíme se v prosinci na atmosféru Vánoc, cukroví, dárky, ale i na sníh a
s ním spojené koulování, lyžování a i bruslení. Celý listopad byl tak nějak pozitivní měsíc, i
když barevným listím na stromech to asi nebude, toho jsme si tenhle rok moc neužili.
Projekt MAS Světovina o.p.s.
Podobně jako školní družina se do projektu organizace MAS Světovina o.p.s. zapojili i žáci z 2.
stupně naší školy. Úkolu vytvořit model barokní památky našeho mikroregionu se zhostily
žákyně navštěvující keramický kroužek: Anna Julie Látová (6.A), Natálie Machoňová (6.A),
Markéta Kašáková (8.A) a Sarah Šimůnková (8.A). Při výběru barokní stavby padla naše volba
na radnický kostel sv. Václava.

Od začátku bylo jasné, že to nebude jednoduchý projekt, neboť skýtá spoustu nástrah. Naše
stavitelky se tak musely nejprve poprat s nákresy jednotlivých částí a jejich následným
modelováním. Složitější fáze však teprve následovala při lepení jednotlivých dílů modelu. Vše
se totiž musí spojit tak dokonale, aby následně během sušení a při výpalu nedošlo
k popraskání, nebo dokonce k úplnému rozpadu keramického díla. Ani po celkové kompletaci
všech částí tak nebylo vyhráno. Trochu nám zatrnulo již při vkládání do pece, protože náš
model pasoval doslova na milimetry. Nutno přiznat, že otevření pece po výpalu se pak
rovnalo skutečně adrenalinovému zážitku. Ale vše nakonec dopadlo dobře, a tak náš kostel
čekaly už jen kosmetické úpravy – zatírání barvítek. Děvčata mohou být na svůj výtvor
náležitě pyšná.
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Setkání s válečným veteránem
U příležitosti výročí konce války jsme pracovali na projektu k osvobození, který jsme
směřovali k událostem na konci války v našich obcích. Zpracovávali jsme různá témata
různými způsoby – tvorbou maket a modelů, malováním, návštěvami pamětníků a muzeí,
prezentacemi. Vítězné třídy dostaly příspěvky na školní výlety.

Velkou odměnou pro ně také bylo setkání s přímým účastníkem bojů a válečným veteránem
Earlem Ingramem, který navštívil 3. 5. 2013 Kříše, kam byl v roce 1945 vojensky přidělen.
Děti mu položily mnoho všetečných otázek a oceňovaly vitalitu účastníka bojů 2. světové
války.
Na závěr besedy pro něj bylo přichystáno překvapení – v rámci projektu vytvořila Adéla
Aubrechtová repliku znaku 2. pěší divize, který mu slavnostně předala. Pro všechny
zúčastněné bylo toto setkání velkým zážitkem, na který budou jistě dlouho vzpomínat.
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Golf nás baví – Den otevřených dveří na golfu
K dárkům ke Dni dětí patřil Den otevřených dveří na Darovanském Golf klubu. Děti ze všech
tříd se seznámily s historií, technikou, zúčastnily se soutěže o pěkné ceny, vyzkoušely si
odpal, zkrátka se dobře bavily. Některé si golf dokonce získal, takže se zúčastnily prvních
tréninkových hodin.

Jaké byly letos výlety?

Třída
1. A

Datum
20. 6.

Cíl
Mariánské Lázně

1. B

- fontána

2. A

- park miniatur Boheminium - makety významných
stavebních a technických památek ČR

3. A

6. 6.

4. A

Krajem J. Lady
- Hrusice, Český Šternberk
/ CK PRIMAvia /

5. A

10. 6. - 11. 6.

Tábořiště Veselý Habr
- pěší výlet - zámek Březina, zřícenina hradu Salon,
keltské hradiště
- sportovní soutěže, preventivní programy

6. A

6. 6.

Šťáhlavy
- zámek Kozel
- minigolf

7. A

29. 5.

Praha
- Vyšehrad, chrám sv. Víta, Vladislavský sál,
letohrádek královny Anny, chrám sv. Mikuláše,
Klementinum
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7. A

11. 6.

Beroun
Koněpruské jeskyně

8. A

6. 6.

Šťáhlavy
- zámek Kozel
- minigolf

9. A

18. 6. - 20. 6.

Konstantinovy Lázně - Camp La Rocca
-

turistika a sport

-

lanové centrum v Dolní Polžici

Mariánské Lázně
Koncem června se spolu vydali žáci prvních tříd a druhé třídy na školní výlet do Mariánských
Lázní. Počasí jim opravdu přálo, naštěstí je lázeňské městečko rozloženo v krásném parku,
takže se měly děti kde před sluníčkem schovat. Po svačině, nákupu suvenýrů, zmrzlin a
oplatek se konečně rozezněla a rozstříkala fontána. Děti byly nadšené a mohly jsme
pokračovat do parku miniatur. Tam na ně čekal např. hrad Karlštejn, Bezděz, zámek Červená
Lhota, Ještěd a mnohé další zmenšeniny. Všem se výlet velmi líbil, neboť za jeden den zhlédly
řadu památek České republiky.

Deváťáci na výletě v obrazech
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Závěr školního roku
Slavnostní vyřazení žáků IX. třídy
Ve čtvrtek 27. června 2013 proběhlo v KD TJ Baník Kříše slavnostní vyřazení žáků posledního
ročníku s podtitulem „Cesta do deváťákovy duše.“
První část programu představila, že dnešní absolventi mají velmi pestrý mimoškolní život.
Rádi cestují, tráví svůj volný čas s kamarády, ale i s počítačem, nevynechávají ani sport,
kulturu a nevyhýbají se ani tanci a všude je doprovází hudba. Všechny tyto aktivity s
přehledem a s humorem sobě vlastním představili ve scénkách mladší spolužáci.
Ve druhé části dostali větší prostor končící deváťáci. Celým programem nás bravurně
provázeli Adéla Aubrechtová a Lukáš Šorm. Po slavnostním nástupu zrekapitulovali jejich
cestu základní školou od první třídy až po současnost, kdy se vydávají na cestu za svým
životním snem. K nové etapě jim popřáli hodně štěstí a úspěchů třídní učitelka Eva Jonáková,
ředitelka školy Jaroslava Auterská a starosta obce Jan Špilar. Také byli oceněni nejlepší žáci
školy – na 1. místě Tomáš Zikmund, 2. skončil Simon Kalombo a na 3. místě se umístila Adéla
Kunclová.
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Žáci poté poděkovali květinami všem svým vyučujícím, kteří je provázeli v průběhu celé
školní docházky, od své třídní učitelky převzali šerpy. Na závěr zazněla upravená společná
píseň „Ztrácí“.
Takovýto slavnostní podvečer bývá provázen různými emocemi – od slz dojetí při společném
loučení, přes nervozitu, jestli se vše povede tak, jak má, až po slzy smíchu při předváděných
scénkách. Právě proto, že program vyvolal emoce, lze říci, že splnil účel. Doufejme, že
převažovaly emoce pozitivní, které jen tak nevyprchají.
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8. Analýza školního roku 2012 / 2013
1. Posun od frontální výuky na činnostní učení a využití ICT techniky v jednotlivých
hodinách, probíhá zvolna, výsledky jsou patrné u některých kolegů. Interaktivní
učebna a učebna chemie jsou využívány pravidelně.
2. Žáci byli zapojováni do soutěží a olympiád průběžně.
3. Plavecký – kol. Racková – proběhl, lyžařský výcvik kol. Heringová - z důvodu nezájmu
rodičů a dětí nebyl realizován.
4. Nabídku kroužků jsme doplnili o kroužek volejbalu, na konci školního roku jsme
přiblížili dětem golf – sport pro všechny.
5. Praktické evakuační cvičení školy a závod zdatnosti jsme přesunuli na září – říjen
2013.
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 – projekt - Můj život – moje volba – dodnes
nemám informace o přidělení. - kol.Vokáčová
11. Pokračovali jsme ve zlepšujícím se stavu environmentální výchovy, přihláška do
soutěže, informace a zapojení do Projektu – Ekoškola – kol.Škabradová
12. Využít zpracované projekty Zelené zahrady, Učebna v přírodě a pokusit se o jejich
uplatnění v některém dotačním titulu – nejsou v tomto roce uplatněny
13. Projekt EU peníze školám z OPVK – tvorba DUMŮ – je realizován
14. Pokračovali jsme v odběru dotovaných mléčných výrobků a odběru Ovoce do škol po
celý školní rok. – p. Vrbová, Arenšteinová + ZŘŠ
15. Prezentovali jsme školu na veřejnosti, zajistili zasílání příspěvků do tisku – za 1.st –
kol. Škabradová, za 2.st – kol. Jonáková, + ostatní pedagogové, nejsou ještě plně
zapojeny mateřské školy.
16. Na závěr roku bylo uspořádáno Slavnostní vyřázení žáků 9.třídy s doprovodným
programem.
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 rizikového chování 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 nekázeň některých žáků, kterou se
nám nedařilo vždy zvládnout podle našich představ.
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 2013 /2014
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 – vycházím ze závěrečné zprávy ČŠI.
2. Zapojit žáky do soutěží a olympiád – bude stanoveno plánem práce.
3. Zajistit plavecký – kol. Mašková L. a lyžařský výcvik - kol. Heringová.
4. Nabídku kroužků doplnit kroužky se sportovním zaměřením (lehká atletika, odbíjená,
florbal,..), snažit se získat vedoucí i z řad rodičovské veřejnosti
5. Zorganizovat praktické evakuační cvičení školy, využít nabídku HZS a SDH Břasy, září
– říjen + uspořádat závod zdatnosti.
6. Vyhodnotit úroveň kulturních akcí a na základě toho objednávat v příštím roce.
7. Vyhodnotit úroveň sportovních akcí a na základě toho plánovat výuku a dále
zlepšovat výsledky v tělesné výchově.
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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 realizaci projektu EU peníze školám z OPVK – tvorba DUM
14. Pokračovat v odběru dotovaných mléčných výrobků a odběru ovoce do škol po celý
školní rok. – p. Vrbová, ZŘŠ, kol.Arenšteinová
15. Prezentovat školu na veřejnosti, zajistit zasílání příspěvků do tisku – za 1.st – kol.
Škabradová, za 2.st – kol. Jonáková, + vedoucí mateřských škol
16. Na závěr roku uspořádat Školní akademii.

10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Inspekce v tomto školním roce nebyla provedena.
11. Výkon státní správy
11.1. Rozhodnutí ředitele školy
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Počet
Počet odvolání
Odklad povinné školní docházky
0
0
Dodatečný odklad povinné školní docházky
0
0
Zařazení dětí do MŠ, ZŠ
79
0
Nepřijetí do MŠ
0
0
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 písm. a) až m), zejména
písm.a),b),c),d),j) atd.

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

Počet žáků
Tělesná výchova – II.pololetí

1
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11. 3.

Počet evidovaných stížností

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

0
0
0
0
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. 2012 – 31. 12. 2012

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
A/ Celkový počet písemných žádostí o informace………………………………………..……….………..0
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace……………….………0
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. 2013

Mgr. Jaroslava Auterská, ředitelka školy
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Výroční zpráva o hospodaření školy
za rok 2012

1. Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2012
(fyzický stav/ přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
24/21,727
13/11,684
27 312,-- Kč
13 494,-- Kč

2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) Příjmy (kalendářní rok 2012)

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 *

Hlavní
činnost
12 328

Doplňková
činnost

CELKEM
12 328

2826
260
283
1065
26

2826
260
283
1065
26

400

17 188

b) Výdaje (kalendářní rok 2012)

Investiční
Neinvestiční
Z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
projekty
ostatní osobní náklady
zákonné odvody + FKSP

Hlavní
činnost dotace ze
státních
prostředků
12 328

9013
20
30
3236

71

Hlavní
činnost –
ostatní
zdroje

Doplňková
činnost

CELKEM

4 374

399

17 101

136

9149
20
30
3270
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náklady na učební pomůcky
přímé ONIV(cestovné, úraz. poj,
OOPP)
ostatní náklady
- provozní náklady
energie
opravy a údržba nemovitého majetku
nájemné
odpisy majetku

-

181
63

-

181
63

29

2194

224

2447

-

1697
214
81

35
1
3

1732
215
84

Skutečnost
34,325
9013
30
3236

Rozdíl
-1,915
0
0
0

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2012)

Limit
36,24
9013
30
3236

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

Počet pedagogických pracovníků
7
4
4
41
0
56

Kč
2200
2760
2380
14770
2500
24610

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 2012 /2013
- 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.
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- 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: 26. září 2013

Příloha
Výsledky testování PISA
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