ZŠ a MŠ Stupno

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno
za školní rok 2010/2011
1. Charakteristika školy
1.1. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace
úplná adresa:
právní forma:
telefonní spojení:
faxové spojení:
e-mailové spojení:
IZO ředitelství:
IČO:
ředitel školy:

Stupno 62, 338 24 Břasy 1
příspěvková organizace
371 791 736
371 791 736
zs.stupno@seznam.cz
650 013 620
69 98 39 09
Mgr. Jaroslava Auterská

1.2. Zřizovatel : Obec Břasy, 338 24 Břasy 350
Zařazení do školského rejstříku č.j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2.2006 s účinností
od 8. 2.2006
1.3.

Zařazení do školského rejstříku č.j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8.2.2006
s účinností od 8.2.2006

1.4.

Seznam pracovišť

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

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

Počet tříd
4
5
2
1
3

Počet žáků
70
114
56
28
70
317 strávníků

1. 5 Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání Duhová škola

Č.j.

V ročníku

zš 258/2008

1. – 9.

1.6 Součásti školy
Název součásti

MŠ
ZŠ
ŠD (samostatná)

Kapacita

Počet žáků

Počet tříd,
oddělení
09/10 10/11 09/10 10/11 09/10 10/11
84
84
83
84
3
3
318
318
181
184
9
9
50
70
50
70
2
3
1

Počet přepočtených
pedagogických
pracovníků
6
12,727
1,75
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Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
ŠJ ZŠ
360
209
25
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
1

Přepočtený počet
zaměstnanců
4,5
0,9

53
1,2

(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

Počet žáků
3
0
0
1
0
+1
19
23+1

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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1.11 Materiálně technické zajištění školy
Výuka probíhá ve dvou budovách. V budově u závor jsou třídy 1.-5. ročníku, v budově u
kostela třídy 6.-9. ročníku. 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. Kabinety se průběžně doplňují pomůckami, podle přání 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 2010/2011 byly provedeny tyto úpravy:
ZŠ – sanace učebny přírodopisu v budově 2. stupně, dokončení výměny oken a dveří
v budově 2.stupně, odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP, úpravy pro přípravu
budovy 1.stupně na 1 oddělení MŠ – sanitární zařízení, nákup nábytku, hraček apod.
MŠ Břasy - doplnění vybavenosti třídy podle požadavků vedoucí mateřské školy, nerez stůl
do školní jídelny a další dovybavení třídy a jídelny
ŠJ Břasy - zakoupení vybavení pro možnost vaření dvou jídel, doplnění zázemí pro stravování
rozšířené MŠ o jednu třídu
MŠ Stupno - doplnění zázemí pro stravování – doplnění kuchyňského vybavení, nákup
nábytku – dovybavení pro další třídu MŠ apod.

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 2010/2011 proběhla dvě zasedání.

2. Personální zabezpečení činnosti školy
2.1.

Přehled o zaměstnancích školy

Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.)
09/10
10/11
35/32,0765
35/31,938
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav
2.2.
Součást
PO
MŠ
ZŠ

Počet pedagogických pracovníků *
09/10
10/11
22/20,114
22/20,477

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.
SpŠ
SŠ jiné Konzervatoř VOŠ VŠ-Bc. VŠ-PF VŠ jiné + VŠ jiné bez
DPS *
DPS *
6
2
10,727
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ZvŠ
ZUŠ
DDM
SJŠ
ŠD, ŠK
1,50
* DPS = doplňkové pedagogické studium

2.3.

0,25

Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011

Počet pedagogických pracovníků
přepočtený stav dle 2.1.
20,477

Průměrná délka
pedagogické praxe
24

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

2.4.

Průměrný věk
46

---------------19,523
0,954

Výuka vedená odborně způsobilým učitelem

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

248
71

%
100
28,6

V kterých předmětech
------------------------------Nj,F,Rv,Ov,Tv,Vv,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

2.5.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí

37
( některé formou kurzů – Aj )
17
PC a Jaz.škola Plzeň , NIDV, Tvořivá škola

Celkový počet účastníků
Vzdělávací instituce
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Přehled akcí

Vedoucí pracovníci
Dokumentace škol
Škoní výlety a exkurze z hlediska práva
Doplňkové studium pro stávající VP
Tvorba DUM
Tvorba projektů
Oblast cizích jazyků
Kurz AJ pro učitele 1.stupně
Metodika výuky Aj 2.stupěň
Prohloubení odbornosti
Respektovat a být respektován
Hrajeme si v matematice
Ekoateliér – půvabně utajeno
Činnost ŠD 1.
Psychologická vyšetření k posouzení školní zralosti
Profesní kompetence uč. MŠ
Literatura jako inspirace v DV
Předkolumbovské kultury Ameriky
Činnost ŠD 2.
Den učitelů dějepisu 2011
Český jazyk
Bez her a miniprojektů je při češtině nuda
Jóga v příbězích
Třídní učitel a jeho práce se třídou
Burza nápadů
Ekoateliér
Vzdělávací obsah v ŠVP
Předčtenářská gramotnost v MŠ
Endele, bendele……
Vývoj politické mapy světa ve 20.stol.
Z historie výroby kyseliny sírové
Chemické látky kolem nás
Básnická dílna
Nuda při češtině
Metody nácviku čtení a psaní
Čeština s humorem
Výukový materiál na interaktivní tabuli
Tvorba DUM
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Počet
účastníků
1
1
1
2
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
3
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3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1. Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
32

3.2.

Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
navržen skutečnost
3
12
20
1

Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky

Počet Z toho přijatých na
celkem
gymnázia
SŠ s maturitou
20
1
9

SOU
10

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

U
0

Jiné
0

---------------3
0

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

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

---------------1
0
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 2010/2011
4.1.
Počet žáků
celkem

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

177
-

98

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Neklasifikován

3

1

0

76

Důvod neprospěchu – častá absence, nedostatečná příprava na vyučování.

Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Počet žáků
Prospělo s
celkem
vyznamenáním
177

98

Prospělo

Neprospělo

77

2

4.3.
Chování žáků
Snížený stupeň z chování
- z toho 2.stupeň
- z toho 3.stupeň

Opakování
ročníku ze
zdrav.důvodů
0

Odložena
klasifikace
0

Počet žáků
1.pololetí
0
0

2.pololetí
0
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

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

V letošním školním roce zvítězila Markéta Bártová, získala 42 bodů. Na 2. místě skončil
Martin Liška, který nejvíce bodů sesbíral na sportovních soutěžích a 3. místo obsadila
Michaela Huňková. Všichni budou pokračovat ve studiu na středních školách - gymnázium,
střední odborná škola.
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4.4.

Docházka žáků (celkem za školní rok)

Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené
4.5.

21 004
2

Přehled volitelných a nepovinných předmětů

Předmět
Literární výchova
Matemat.praktikum
Seminář z matemat.
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Zeměpisné prakt.
Přírodop.prakt.
Seminář českého jaz.
Volitelné

6.

7.

1
1

8.

9.
1
1

1
1
1,5
0,5
1

1
1
3

1

1
2

6

Nepovinné
ANP

4.6.

2

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

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

8

6.

7.

8.

9.

2

2

2

2

4

4

6

6
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- Občanská výchova,rodinná výchova

4

4

8

- Úřad práce

4

- Exkurze

4

4

- Pedagogicko-psychologická
poradna-profesní orientace
Celkem

8

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.-4. a 6.-9. ročníku. V průběhu roku pedagogičtí pracovníci
shromažďovali poznatky z výuky a přenesli je do ŠVP pro příští školní rok.
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.
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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.
Jelikož počítačová učebna je v provozu téměř deset let a probíhaly zde jen menší opravy,
musí projít učebna celkovou obnovou, která je plánovaná na letní prázdniny. V rámci
projektu EU peníze školám bude v příštím školním roce vybudována nová 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.
V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí :
• osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a
uplatňovat je v každodenním životě
• uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání
(odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií
udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí).
V oblasti kompetence občanské:
• znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a
následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám,
• uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu
životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické
provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich
příčinám,
• orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí
od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti,
• odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně
se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a
rozhodovacích procesů o využívání krajiny,
• projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí
vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen
hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.
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Cíle environmentální výchovy
Hlavním cílem tohoto celku je připravit žáky pro udržitelný rozvoj, který byl již v roce 1992 na
základě studie OSN „Naše společná budoucnost“ označen za jedinou možnou pozitivní
perspektivu lidské civilizace.
Vědomosti
 porozumění souvislostem v biosféře a vztahům člověka a prostředí
 získávání informací o přírodě, o okolním prostředí, o ekologických problémech a
jejich řešení
 poznávání a chápání rozdílností ve vývoji lidské populace
 pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy současného světa
 nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
 rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i
mezinárodní úrovni
 tvořivý přístup k řešení ekologických problémů
Schopnosti, dovednosti, návyky
 umět a chtít získávat informace o ekologických aktivitách, hodnotit a vidět je v širších
souvislostech
 využívat písemné podklady, sdělovací prostředky a internet k získávání informací
 pozorovat vnímavě přírodu, správně se v ní chovat, umět pečovat o rostliny a
živočichy
 slušně se chovat v prostředí obce a aktivně se účastnit na zlepšování okolního
prostředí
 umět komunikovat o problémech životního prostředí se spolužáky i dospělými,
vyjadřovat a racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska
 přikládat nejvyšší hodnotu životu a jeho ochraně
 chápat význam a nezbytnost udržitelnosti rozvoje a ochrany životního prostředí
 být vnímavý ke kráse přírody a k estetickým hodnotám okolního prostředí
 přijmout své zásady životního stylu šetrného k okolí
Úkoly environmentální výchovy (EV) pro školní rok 2010/2011
- 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.
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-

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 2010 / 2011
V rámci plnění úkolů environmentální výchovy se aktivně účastníme projektu Recyklohraní.
Cílem kampaně je naučit děti třídit odpad a také jim samotné třídění umožnit přímo ve škole.
Žáci proto odevzdávají vysloužilá elektrozařízení a baterie, které jsou poté vhazovány do
sběrných nádob. Jedná se pouze o drobné věci, které se svým rozměrem vejdou do otvoru
kontejneru. V letošním školním roce se nejvíce zapojila devátá třída, ze které byli také na
konci roku vybráni nejpilnější sběrači: Marek Háněl, Kamila Štefanová a Kristýna Kicová.
Během roku je také možno plnit zadané úkoly, které přinášejí další body do soutěže, letos
jsme si vybrali zadání o včelách, ve kterém nejvíce pomohl Lukáš Mertl, opět žák 9. třídy.
Dále mají žáci možnost samostatně separovat plasty a papír do předem určených
kontejnerů.
O pravidelné přenášení materiálu do venkovních nádob se celoročně starala děvčata ze 7.
třídy – Hana Lhotáková a Tereza Sedlecká.
Součástí plánu byla také oslava Dne Země. Letos byla využita nabídka Plzeňského kraje na
finanční příspěvek na dopravu do Školicího centra Černošín, a proto vyrazily dva autobusy –
27. 4. žáci 6.-8. třídy a 28. 4. žáci 3. a 4. třídy. Děti 1. a 2. třídy ZŠ Stupno strávily čas se členy
Mysliveckého sdružení Rádná Vranovice. S panem Dvořákem se nejprve podívaly do místní
lesní školky na semenáčky budoucích lesních stromů. S panem Celinou a jeho kolegy pak
poznávaly lesní zvířata, prohlédly si myslivecké trofeje a dozvěděly se mnoho zajímavostí o
přírodě. Celá akce se konala v rámci projektu Les ve škole – škola v lese.
Je také stabilně určeno střídání služeb tříd kolem jídelny, které zajišťuje úklid během
stravovacího období.
Děti mají ve třídách služby na zhasínání, které plní své povinnosti zejména při přechodu tříd
do jiných učeben. Díky výměně oken došlo k významné změně při větrání, a tak se zamezuje
tepelným ztrátám. Děti kontrolují spotřebu vody a případné problémy nahlásí odpovědným
osobám.
Do dalšího školního roku je třeba pokračovat v nastoupeném trendu a minimálně udržet
současný stav.
6.

Výchovné poradenství

Individuální integrace postižených dětí
Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývoj.poruchou učení a chování
Celkem
Specializovaná výuka pro žáky s SPU: ANP - 2 hodiny týdně
(oddělená výuka v předmětech)
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3
0
0
1
0
+1
19
23+1
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6.1 Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství
Výchovná poradkyně má zpracovaný plán činnosti.
Zajišťovaná činnost :
-

-

-

-

Integrace žáků, zpracování individuálních plánů, spolupráce s rodiči a učiteli
integrovaných žáků, sledování práce s těmito žáky
Výchovné problémy se žáky – spolupráce s učiteli a rodiči-jsou vedeny záznamy
z jednání se žáky nebo rodiči
Přijímací řízení na střední školy, besedy s pracovníky SŠ a SOU, návštěvy dní
otevřených dveří, Akademie řemesel, příprava žáků k přijímacímu řízení
Návštěva Úřadu práce v Rokycanech, beseda s p. Babickou a Polákovou o
zaměstnanosti v našem okrese, o učebních a studijních oborech a jejich uplatnění
v praxi
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
Profi testy žáků 9. třídy / PPP Rokycany /

Uskutečněné akce - volba povolání 2010-11

Datum

Název

Místo konání

Třída

21.9.2010

Beseda k volbě
škola
povolání - zemědělství

8.,9.

19.10. 2010

Akademie řemesel

Rokycany

8.,9.

21.10.2010

Úřad práce

Rokycany
9.

21.10.2010

Wexler

Rokycany
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Poznámka
Hospodářská komora
- p. Kůs – projekt
Aktivní motivace
žáků
Prezentace škol,
učebních a studijních
oborů zejména
technicky
zaměřených
Beseda o volbě
povolání, seznámení
s možností studia na
různých typech škol
Exkurze do závodu na
výrobu plastových
polotovarů
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15.11.2010

Testy profesní
orientace

24. 11.2010

Den otevřených dveří
SŠ Rokycany

1.12.2010

17.12.2010

Vyhodnocení
profesních testů
Beseda – chemický
průmysl

škola

Zadání testů PPP
Rokycany

9.

SŠ Rokycany,
Jeřabinova
škola

Ukázkový den –
projekt Aktivní
motivace žáků
Seznámení žáků a
rodičů s výsledky
testů
p. Kůs –Hospodářská
komora – projekt

9.
9.

8.,9.
škola

Škola byla již druhým rokem zapojena do projektu Aktivní motivace žáků ZŠ = jistota pro
budoucnost technických oborů – v rámci tohoto projektu se uskutečnily všechny besedy,
exkurze a ukázkové dny, při kterých si žáci mohli vyzkoušet práci v některých oborech.

6.2 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
Cílem tohoto programu je působit na zdravý životní styl žáků, rozvíjet sociální dovednosti,
odpovědnost za chování, naučit je, aby si uvědomovali následky svého chování a jednání.
Dále je třeba vytvářet pozitivní sociální klima ve třídě i škole, rozvíjet komunikační
dovednosti žáků, pěstovat právní vědomí, mravní a morální hodnoty, zvyšovat jejich
odolnost vůči negativnímu působení nabídky drog a dalších sociálně patologických jevů,
poskytovat poradenskou činnost, využití volného času.
K realizaci MPP byly využívány různé formy – přednášky, besedy, nácvik různých
dovedností, peer program, komunitní kruh, třída plná pohody, kulturní akce, soutěže,
zapojení co největšího počtu žáků do kroužků
Naše škola podala projekt prevence rizikového chování pod názvem „Život nemusí být
průšvih“ nejprve na MŠMT, kde nám dotace nebyla přidělena a poté na KÚ, zde jsme získali
dotaci 15 000 Kč. S realizací projektu jsme začali koncem školního roku, pokračovat budeme
ve školním roce 2011/12, čeká nás celá řada akcí např. víkendový pobyt, soutěže, besedy,
den otevřených dveří apod.
Uskutečněné akce - preventivní programy rizikového chování 2010-11
Datum

Název

Místo konání

Třída

Poznámka

2. 11.

Prevence nechtěných
těhotenství
Třída plná pohody – 2
hodinový preventivní
program

škola

8.,9.

škola

1.,4.

Beseda – p. Kultová
NIŽ
PPP Rokycany – Mgr.
K. Pešková

1.11.2010
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8.11.2010

Třída plná pohody – 2
hodinový preventivní
program
Třída plná pohody – 2
hodinový preventivní
program
Peer program

škola

1.,4.

PPP Rokycany – Mgr.
K. Pešková

škola

1.,5.

PPP Rokycany – Mgr.
K. Pešková

škola

6.

19.11.2010

Preventivní program,
peer program

škola

1.,6.,7

19.11.2010

Josef Klíma: Zločin
kolem nás

Plzeň

8.,9.

22.11.2010

Preventivní program – škola
hodnoty, stanovení
cílů
Beseda – lidská práva škola

8.,9.

PPP Rokycany – Mgr.
K. Pešková
PPP Rokycany – Mgr.
K. Pešková 7. tř.komunikace
Beseda o kriminalitě
se známým publicistou
a novinářem
PPP Rokycany – Mgr.
K. Pešková

17.3.2011

Školní kolo soutěže
Rubikon

Břasy

5.- 9.

2. pololetí

Ajaxův zápisník

škola

2.A

24.3.2011

Islám a terorismus

Plzeň

8.,9.

12.4.2011

Okresní kolo soutěže
Rubikon
Preventivní program
- Zážitkový den
Preventivní program
- Zážitkový den
Multikulturní
výchova – rasismus,
xenofobie
Beseda o kriminalitě
mládeže

Zbiroh

6. - 9.

Třímany

2.

Mgr. Věra Čiková

Liblín - Kobylka

5. – 6.

Mgr. Věra Čiková

Stupno

6.- 9.

Centrum na podporu
integrace cizinců Plzeň

Stupno

8., 9.

p. Tomková, mluvčí
Policie ČR, P. Šaufl –
OSPOD – beseda nejen
o kriminalitě, ale i o
užívání návykových
látek – kouření,
alkohol, drogy

15.11.2010

15.11.2010

10.2.2011

2.6.2011
17.6.2011
24.6.2011

27. 6.2011

6.- 9.
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K. Cimpelová – Mládež
za lidská práva
Vědomostní a
dovednostní soutěž ,
znalost paragrafů
nprap.Tomková Jana –
Policie ČR
pplk. JUDr. Miloslav
Dočekal – beseda o
současné situaci ve
světě i v ČR
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Všechny třídy byly zapojeny do akcí školní žákovské samosprávy, která vyhlašuje každý měsíc
soutěže.
Jako peer aktivistky pracovaly žákyně 7.třídy Adéla Kunclová, Tereza Sedlecká, Eliška
Vávrová a 9. třídy Markéta Bártová a Michaela Huňková, které pomáhaly s preventivními
programy, s peer programem, s akcemi školy- zápis dětí do 1. třídy ZŠ a do MŠ, s tvorbou
nástěnek, přípravou soutěží atd.
V průběhu roku nebyly řešeny žádné závažné přestupky - šikana, krádeže, zneužívání
návykových látek.
Úkoly pro příští rok:
– zapojit se do projektu Bezpečný kraj - kyberšikana
– pozvat zástupce Policie ČR na třídní schůzky a na besedy pro žáky - kriminalita a
výskyt drog v okolí školy a v okrese.
– uspořádat více školních akcí, na jejichž přípravě by se podíleli žáci- Akademie, den
otevřených dveří, výstavky prací žáků
– uspořádat víkendový pobyt žáků
Třímany -3. třída
Vzkaz pro druhého
Každý z nás je něčím výjimečný –
někdo se dobře učí, jiný krásně
zpívá, tancuje, cvičí, kreslí, někdo
sportuje, jiný má rád zvířata, je
dobrý kamarád, pomáhá druhým
úkolem této hry je každému
napsat nebo nakreslit pozitivní
vzkaz, za něco mu poděkovat, za
něco pochválit.
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Třímany - 3. třída
Jednou z aktivit žáků zaměřených na vzájemnou pomoc, spolupráci je hra Gordický uzel – jde
o propojení všech žáků v kruhu pomocí rukou a poté o rozpletení tohoto vzniklého uzlu
překračováním, podlézáním, aniž by se rozpojili. Pokud se to nezdaří, je možné ve vhodném
místě kruh přetnout

17

ZŠ a MŠ Stupno

Tábořiště Kobylka – 5. a 6. třída
„ Důvěrovky “
Jednou z aktivit, které se dětem líbí, jsou hry na důvěru, jejichž úkolem je naučit žáky
důvěřovat jeden druhému a zároveň druhého nezklamat - např. můžeš. „padat“ a oni tě
chytí, můžeš proběhnout a oni tě neuhodí.
Na snímcích si
žáci 5. a 6. třídy
za pomoci Věrky
Čikové v těsném
kruhu sedají
spolužákovi na
kolena a takto se
snaží v kruhu
pochodovat.
Pokud to někdo
zkazí, celý kruh
padá – i to se
stává. Nikdo ale
nesmí nikomu
nic vyčítat,
nadávat mu,
prostě se začne
znovu, dokud se
to nepodaří.
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6.3 Hodnocení plnění plánu ANP – školní rok 2010/2011











ANP navštěvovalo 18 žáků /ve dvou skupinách/
Úkoly plněny podle plánu ANP /učivo rozděleno do jednotlivých měsíců/
Žáci docházeli na hodiny ANP pravidelně
Poskytnuta možnost získat materiály pro domácí přípravu
Děti dostaly jednoduché tabulky – přehledy nejzákladnějšího učiva v ČJ
Činnost v ANP se přizpůsobovala individuálním plánům, na jejichž tvorbě se vedoucí
ANP podílela
Rodičům některých žáků předala vedoucí ANP upozornění o nutnosti nového
vyšetření v PPP – končí platnost integrace.
Pro vyučující vypracovány pokyny, které je třeba dodržovat při práci s integrovanými
žáky – zásady pro lepší zvládnutí učiva
Byla zajištěna spolupráce s rodiči
Kromě nápravy dyslexie, dysgrafie a dysortografie procvičováno i učivo, které žáci
probírají v hodinách ČJ v jednotlivých ročnících.

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
5
4
63

počet účastníků
548
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
7.2 Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních a rozvojových programech
Naše škola podala projekt prevence rizikového chování pod názvem „Život nemusí být
průšvih“ nejprve na MŠMT, kde nám dotace nebyla přidělena a poté na KÚ, zde jsme získali
dotaci 15 000 Kč. S realizací projektu jsme začali koncem školního roku, pokračovat budeme
ve školním roce 2011/12, čeká nás celá řada akcí např. víkendový pobyt, soutěže, besedy,
den otevřených dveří apod.
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Dotaci Krajského úřadu Plzeňského kraje z programu, na základě kterého připravujeme žáky
v oblasti sociální komunikace a prevence negativních jevů jsme získali již poněkolikáté.
V rámci tohoto projektu organizujeme víkendové pobyty dětí, besedy s odborníky,
spolupracujeme při nich s pedagogicko-psychologickou poradnou.

7.3 Zájmová činnost organizovaná školou
Přehled o činnosti kroužků ve školním roce 2010/2011

Hodnocení kroužku pohybových her
Kroužek pohybových her začal svoji činnost 5. 11. 2011 s 25 dětmi. Později se ještě dohlásilo
dalších 5 žáků a tak nás každý pátek v době od 13,00 – 14,00 hod. sportovalo 30 přihlášených
dětí. Cílem kroužku bylo vyplnit volný čas dětí, rozvoj základních pohybových dovedností,
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 22
krát a činnost kroužku byla ukončena 27.5. 2011.
Hodnocení kroužku hry na flétnu
Flétničky se poprvé sešly 5. 11. 2011 . Hře na flétnu se věnovalo zpočátku 17 dětí a později
se dohlásily ještě 2 dívky( M. Vokáčová , I. Paseková) takže konečný počet přihlášených byl
19 dětí. Žáci 2. – 5. ročníku navázali na získané dovednosti z loňského roku a ti nejmenší se
pomalinku začínali učit první noty a tóny. Žáci pracovali ve třech skupinách (začínající,
středně pokročilí a více pokročilí). Všichni docházeli pravidelně a s chutí, radostí a trpělivostí
se naučili nové písničky. Flétničky reprezentovaly naši školu při Rubikonu, Vítání jara,
vánočním vystoupení pro seniory, tříkrálové sbírce, na besídce pro MŠ a uspořádaly jsme dvě
besídky pro rodiče.Během školního roku se flétničky sešly 27 krát a svoji činnost ukončily
10.6. 2011.
Výtvarný kroužek při ŠD
Výtvarný kroužek navštěvovalo 13 žáků z 1. a 2. třídy. Konal se pravidelně 1 x týdně od
1.11.2010 do 31.5.2011 .
Žáci si osvojovali netradiční výtvarné techniky, pracovali s přírodním materiálem, keramickou
hlínou, modelovací hmotou a barvami (tempery, vodové barvy, barvy na sklo a jiné). Hotová
díla byla použita na výzdobu školní družiny a po vystavení rozdána žákům, dále pak jako
dárky pro budoucí prvňáky a výrobky na jarmark, který se konal v rámci dne otevřených dveří
školy. Děti se také zúčastnily soutěže „ Velikonoční pexeso“ vyhlášené rokycanským
muzeem. V této soutěži obsadila první místo naše žákyně Kamila Krocová.

Hodnocení práce výtvarného kroužku
Kroužek navštěvovalo v 1.pololetí 25 žáků, ve 2.pololetí 24 žáků. Scházeli jsme se jedenkrát
do týdne, ve středu a pracovali jsme zhruba dvě hodiny. Děti si osvojily různé výtvarné
techniky a pracovaly s různými materiály.
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Kroužek angického jazyka
Kroužek se scházel od 4. října do 30. května. V prvním pololetí chodilo 14 a ve druhém
pololetí 13 žáků. Žáci zde prohlubovali probírané učivo, hráli hry, soutěžili, popisovali
obrázky, procvičovali rozhovory, představovali sebe a svoji rodinu, mluvili o svém volném
čase apod.
Aktuálně byla zařazena témata Vánoce a Velikonoce – slovíčka, zvyky, říkadla, písničky.
Práce recitačního kroužku
Kroužek navštěvovalo každý pátek 12 žáků. Hlavní náplní byl nácvik veselého příběhu U nás
ve škole /o falešné a opravdové paní učitelce/.
Během prvního čtvrtletí školního roku se také vybíraly básně pro recitační soutěž.
Poslední měsíce v kalendářním roce jsou tradičně věnované nácviku veršů a povídání o zimě
a o Vánocích.
Vybraní žáci 3.třídy předvedli své vystoupení spolu s pěveckým kroužkem na posezení učitelů
s bývalými zaměstnanci školy ve školní jídelně ve Stupně.
Své pásmo básní předvedli na Štědrý den v kostele Albert Pechmann, Adam Planeta a
Simona Špilarová.
V okresním kole recitační soutěže naši školu reprezentovali tito žáci :
0. kategorie – 1. třída – Vilém Pechmann: A. Laptěv – Zlatá rybka
1. kategorie – 3. třída – Albert Pechmann : S. Michalkov - Nález

II. místo

2. kategorie – 4. třída – Natálie Vildmanová : J. Žiška – Neříkejte teleti
V krajském kole, které se konalo 30. 4. 2011 v Plzni, reprezentoval naši školu Albert
Pechmann.

Bertík svým vystoupením zaujal porotu natolik, že byl oceněn cenou za nejinspirativnější
projev. Škoda, že soutěžil v 1. kategorii, která končí na úrovni kraje. Mohl by si totiž změřit
síly s recitátory v oblastním kole.
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Hodnocení práce pěveckého kroužku
V průběhu školního roku kroužek navštěvovalo 20 žáků druhé, třetí a čtvrté třídy.
Během školního roku se PK sešel podle možností 23 krát.
Scházel se pokud možno jedenkrát týdně, před veřejným vánočním vystoupením i několikrát
týdně. Jedna hodina trvala asi 30-40 minut. Mladší žákyně zpívaly především písně lidové a
písničky pro děti. U hlasově vyspělejších děvčat byl výběr písní zaměřen na náročnější
moderní písně a byl také nacvičován dvojhlasý zpěv lidových písní.
Náplň hodin: - nacvičování správné techniky zpěvu
(dýchání, šetření dechu, tvoření tónu, správná artikulace)
- nacvičování písní (dětské, lidové, pohádkové, táborové)
- hra na dětské hud. nástroje – rytmus
- nacvičování dvojhlasu
Účast na kulturních akcích:
- předvánoční zpívání pro bývalé pracovníky školy
- vánoční zpívání v kostele – společně s místním stupenským sborem – 24.12.
- několik děvčat vystoupilo jednotlivě na akci pořádané Unií rodičů – 8.4.

Zhodnocení činnosti dopravního kroužku ve šk. roce 2010-11
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.
Ani v letošním roce naši žáci tradici neporušili, v okrese čtyřčlenné družstvo zvítězilo a
v krajském kole, které je od letošního roku rozšířené o práci s mapou, obsadilo 4. místo. Pro
další zlepšení přípravy nám p. školník pro následující rok doplní pomůcky pro sestavení
kompletní jízdy zručnosti, kterou na jaře připravíme u druhého stupně. Tato dráha by mohla
být v budoucnu využita i pro ostatní žáky v rámci dopravní výchovy.
Zhodnocení činnosti kroužku Mladý záchranář ve šk. roce 2010-11
Během školního roku začal pracovat kroužek Mladý záchranář. Navštěvovaly ho děti ze
čtvrtých a pátých tříd. Náplní práce bylo dokázat poskytnout první pomoc, umět zavolat na
tísňové linky a znát tato čísla, rozumět varovným signálům a základy z hasičské teorie.
Vyvrcholením činnosti kroužku byla účast v okresní soutěži „Mladý záchranář“, konaná
v Rokycanech. Soutěže se účastnilo čtyřčlenné družstvo, jmenovitě: Natálka Fridrichová,
Natálka Vildmanová, David Kroc a Miroslav Kořínský. Odměnou za náročnou přípravu bylo
nejen pro děti medailové umístění. S vedením kroužku mi pomohla p.uč. Š.Častorálová,
která měla z předešlých soutěží bohaté zkušenosti.
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7.4 Školní žákovská samospráva
Školní žákovská samospráva organizovala pod vedením p.učitelky Šváchové kromě celoroční
soutěže celou řadu akcí :
Podzim v naší třídě – soutěž o nejhezčí zvířátko vyrobené z přírodnin, Barevné dny,
Mikulášská diskotéka – čerti, Adventní soutěž, Sudoku – školní soutěž, Cestujeme po Evropě
– soutěž tříd, Pyžamová diskotéka, Soutěž o nejzvláštnější kraslici apod.

Ve školním roce 2010-11 pracovala školní žákovská samospráva ve složení
předseda Markéta Bártová
sportovní referent - Petr Zeman
Tadeáš Krofta
kulturní referent Adéla Kunclová
Klára Kušková
podle plánu sestaveného v měsíci září z návrhů žáků jednotlivých tříd. Během školního roku
došlo k některým změnám, plán byl doplněn či změněn. Všechny akce byly hodnoceny
porotou a úspěšné třídy obdržely body do celoškolní soutěže, někdy i věcnou odměnu.
Oblíbené jsou barevné dny, letos byl hnědý a fialový. V únoru jsme uspořádali masopustní rej
s vlastnoručně vyrobenými maskami. Ty musely splňovat dané zvyky a tradice.
V dubnu jsme zahájili „aprílem“ tzv. Den naruby (místo učitelů vyučovali žáci) a měl u dětí
velkou odezvu.
Soutěž v čistotě nutí žáky zanechávat při odchodu třídy uklizené. Získávají tím body do
celoškolní soutěže a mají šanci obdržet finanční příspěvek na školní výlet.
Žákovská samospráva též organizuje sběr papíru a PET víček. Do této soutěže jsou zapojeni
žáci 1. – 5. třídy a ze získaných peněz dostávají nejlepší sběrači tříd věcné odměny a
nejaktivnější třída finanční odměnu do třídního fondu.
Podle domluvených kritérií také vybíráme s ředitelkou školy nejlepšího žáka. V letošním roce
tento titul obdržela Markéta Bártová z 9. třídy.
Sběrová soutěž
Škola organizovala soutěž ve sběru odpadových surovin.
1. místo – 1. třída
1 204 kg
2. místo – 4. třída
865 kg
3. místo – 3. třída
667 kg
4. místo – 2. třída
502 kg
5. místo – 5. třída
148 kg
spol. sběr
183 kg
Hodnocení jednotlivců – nejlepší žáci ve sběru :
1. místo – Martin Kašák
2. místo – Tereza Kofferová
3. místo – Michal Nový

427 kg
413 kg
243 kg

4. třída
1. třída
2. třída

Vítězné třídy získaly příspěvek na školní výlet.
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Soutěž školní samosprávy
Vítězem celoškolní soutěže tříd ve školním roce 2010 -11 se stala 7. třída, která
obdržela slíbenou odměnu 1000 Kč. Peníze jsou příspěvkem na školní výlet a jsou vyplaceny
z fondu Unie rodičů.
V soutěži se po celý rok hodnotila čistota a pořádek ve třídě, aktivita žáků a účast
v soutěžích a olympiádách.
Třída
1.místo
2.místo
3.místo

7.třída
8.třída
6.třída

1 000,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

Den naruby
První duben u nás letos proběhl velmi netradičně. Den jsme pojmenovali „Den naruby“ a
podle toho se i zařídili. Pravidla byla jednoduchá: děvčata přijdou oblečená jako chlapci a
obráceně, paní učitelky jako páni učitelé a obráceně a jednu hodinu budou vyučovat žáci.

Hned od ranních hodin bylo všem jasné, že myšlenka to byla výborná. Všichni tipovali, kdo je
ta nádherná blondýna, kdo se skrývá pod čepicí, nebo kdo je v tom tmavém obleku. Největší
zážitky byly ze společných setkání o přestávkách, kdy fotoaparáty pracovaly naplno a chlapci
předváděli svoji ladnou chůzi v podpatcích a děvčata neopomněla náležitě žvýkat. Čtvrtou
hodinu si pak vybraní jedinci z řad studentů připravili výuku pro své spolužáky a paní učitelky
třídní. Bylo poznat, že si dali opravdu záležet, aby se jim hodina povedla. Přestože to byla
soutěž, pochvalu zaslouží všichni, neboť na tento den jistě dlouho nezapomenou.
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Barevné dny
Hnědý den
V letošním školním roce pokračuje také práce žákovské samosprávy. Kromě kontrol úklidu
tříd, celoškolních soutěží, pokračuje také v konání barevných dnů. Tentokrát byl na
programu Hnědý den. Pro někoho to byl opravdu úkol těžký najít v šatníku něco hnědého,
ale pro jiné zas maličkost. I hnědé ponožky se v šatníku například i mě ( ředitelky školy) našly.

Fialový den
20. května jsem si řekli, že je to ten pravý den pro fialovou barvu, a tak jsme se podle toho
zařídili. Každý, kdo doma našel část oblečení ve fialovém odstínu, byl ve své třídě nadšeně
vítán. Pomohl totiž přinést body do celoškolní soutěže. Tentokrát byla nejúspěšnější 9. třída.
Všichni se těší na další odstín, protože na výběr už moc možností není.

Masopust
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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).
Den s hasiči
Obětaví hasiči z Břas si pro děti z mateřských škol a ZŠ ve Stupně připravili již po
několikáté akci pro pobavení a poučení dětí. Děti mohly soutěžit v hodu proudnicí,
roztáčení hadice, pumpování vody a stříkání hadicí na cíl, střelbě ze vzduchovky.
Vrcholem byl zásah hasičů při hašení připraveného hořícího auta. Na závěr si děti mohly
na táboráku opéct vuřty a na zpáteční cestu dostaly s sebou ještě pití a oplatku. Škoda
jen, že se této akce účastnilo jen několik tříd ze ZŠ a mateřská škola Stupno. Při tak
pěkném počasí mohlo mít víc dětí krásné zážitky.

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 pomoc ).
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Evakuační cvičení
Oproti loňskému roku jsme uskutečnili cvičné evakuační cvičení na 2. stupni vlastními silami.
Žáci si opětovně vyzkoušeli evakuaci v případě požáru školy a osvěžili si znalosti z ochrany
člověka za mimořádných situací – výuce byl věnován zbytek vyučovacího dne.

7.6 Účast v soutěžích
Soutěže a olympiády ve školním roce 2010 / 2011
Jméno žáka
Dějepisná olympiáda
Loukota Robin
Liška Martin

třída

OK-místo

KK - místo

8.
9.

15.
21.

-

Matematická olympiáda
Horejš František
Bruštík Adam
Kunclová Adéla
Kalombo Simon
Loukota Robin
Kroc David
Fridrichová Natálie
Šperlová Tereza

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

5.-7.
5.-7.
11.
12.
11.
9.
11.
16.

-

Pythagoriáda
Horejš František
Bruštík Adam
Loukota Ondřej
Kroc David
Fridrichová Natálie
Šperlová Tereza
Fryčková Barbora
Kunclová Adéla
Zikmund Tomáš
Loukota Robin
Lukáčová Monika

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

6.
11.
22.
13.
18.
18.
18.
5.
11.
15.
15.

-
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Biologická olympiáda
Mareček Matěj

6.

5.

-

Olympiáda z anglického jazyka
Prajková Marie

6.

4.

-

Malá olympiáda z angl. jazyka
Lisý, Vildmanová
Fridrichová

4.
5.

16.
19.

-

Olympiáda z českého jaz.
Bártová Markéta

9.

3.

-

Zeměpisná olympiáda
Kušková Klára
Horejš František
Zikmund Tomáš
Kunclová Adéla
Rous David
Zeman Petr

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

5.
3.
1.
5.
6.
10.

účast
-

třída

OK-místo

KK - místo

8.
9.
9.

3.
8.
10.

-

3.

2.

1.

8.
9.
7.
8.
7.

17.
12.
2.
16.
4.

-

Jméno žáka
Fyzikální olympiáda
Loukota Robin
Krofta Tadeáš
Bártová Markéta
Recitace
Pechmann Albert
Horská kola
Loukota Robin
Lhoták Patrik
Vokáč Tomáš
Zikmund Michal
Kofroň Vladislav
Malá kopaná
Hoši mladší
Hoši starší
Mc Donald´s Cup
Hoši mladší
Hoši starší

6.-7.
8.-9.

7.
10.

-

1.-3.
4.-5.

4.
3.

-

Atletický čtyřboj
Hoši mladší
Dívky mladší
Hoši starší
Dívky starší

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

6.
6.
7.
5.

-
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Jednotlivci
Králová Veronika

8.

3.

-

Házená
hoši

6.-9.

1.

2.

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

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

8.
4.
7.
8.

-

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

2.
17.
5.
9.
6.
4.
6.
9.

-

třída

OK-místo

KK - místo

4.-5.
4.-5.

4.
7.

-

5.

3.

-

9. + 7.
7. + 9.
8. + 9.

2.
účast
účast

Přespolní běh
Šperl Jan
Loukota Ondřej
Lhotáková Hana
Kofferová Barbora
Kočka Jakub
Kabeřábek Jakub
Bártová
Veselá
Jméno žáka
Atletický trojboj
Hoši
Dívky
Jednotlivci
Kroc David
Triatlon-Vršíčekman
Lhoták, Liška, Častorál
Vokáč, Šperl, Medal
Loukota, Kadeřábek, Drábek Z.

V soutěži škol okresu Rokycany jsme ve sportovních soutěžích obsadili 7. místo

Sportovní soutěže 2010/2011
Zhodnocení školního roku – 1.stupeň
LISTOPAD :

- turnaj ve vybíjené - 4. a 5. třída

PROSINEC :

- školní kolo Mc Donald´s cup (malá kopaná)
-2.kat.: 4. a 5.třída
(smíšená družstva)

LEDEN :

- školní kolo ve vybíjené - 4. a 5. tř. (21.1.)
- školní kolo Mc Donald ´s cup - 1. – 3. tř.
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ÚNOR :

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

BŘEZEN :

- příprava na vybíjenou a Mc Donald´s cup (přípravná utkání tříd)

DUBEN :

- školní kolo atletického čtyřboje - 4. a 5.třídy
- okrskové kolo ve vybíjené – bez postupu do okresního kola (8.4.)

KVĚTEN :

- okrskové kolo Mc Donald´s Cup (13.5.) – pořadatelem byla ZŠ Radnice
(do okresního kola postoupila obě naše družstva – mladší kat. z 2.místa,
starší kat. z 1. místa)

- okresní kolo Mc Donald´s Cup (24.5.) - 1.- 3. tř . ……….7.místo,
- 4. a 5.tř. ……......4.místo
ČERVEN :

- atletický trojboj okresní kolo (2.6.) - HOŠI - 4.místo, David Kroc –
2.místo v jednotlivcích, DÍVKY – 7.místo
- sportovní dopoledne - 1.a 2. třída
- sportovní dopoledne - 2. a 3. třída
- cyklistický výlet – 5.třída

Na sportovní akce jsou žáci připravováni v rámci hodin tělesné výchovy, mimoškolních aktivit
a v rámci pohybového kroužku vedeného kol. Gothovou.
Během školního roku se podařilo zorganizovat závody na sněhu.
Tělesná výchova – 2. stupeň.
Cílem hodin tělesné výchovy v tomto školním roce byla příprava žáků na sportovní soutěže, a
to zejména v podzimních a jarních měsících a dále pak rozvíjení jejich kladného vztahu
k pohybu jako takovému.
Školní rok byl na počet sportovních klání bohatý ( viz. tabulka č.1 ).
Jako každý rok se naši žáci účastnili všech lehkoatletických soutěží, dále pak házené a malé
kopané. Již téměř tradicí se pro nás stal triatlon, který se uskutečňuje vždy v závěru školního
roku a ve kterém jsou naši žáci vždy na předních místech.
V celkovém pořadí o Pohár ředitele DDM Rokycany naše škola postoupila na pěkné 7. místo,
a to s celkovým počtem 28 bodů. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 škol rokycanského okresu..
Nejvýraznějších úspěchů letos dosáhli starší hoši v házené. Po vítězném okresním kole
dosáhli na stříbrnou příčku v kole krajském.
V lehkoatletických disciplínách jsme naopak zabodovali v individuálních výkonech. Ve
čtyřboji se Veronika Králová umístila na 3. místě. V přespolním běhu se velmi dobře umístili
Jan Šperl na 2. místě, Jakub Kadeřábek na 4. místě, Hana Lhotáková na 5. místě a Jakub
Kočka a Markéta Bártová obsadili 6. místa.
Mezi našimi žáky je spousta šikovných dětí, jen je nutné s nimi ještě spolupracovat v rámci
kroužku sportovní přípravy a rovněž podporovat jejich sportovní aktivity v mimoškolním
prostředí.
Lehkoatletický čtyřboj se nám vydařil o trochu lépe než v loňském roce, obsadili jsme
v kategorii mladších žáků a žákyň dvě 6. místa, starší žáci místo 7. a dívky starší místo 5.
V kategorii starších žákyň jednotlivců se umístila Veronika Králová na vynikajícím 3. místě.
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Družstvo házenkářů ve složení – M.Liška, P.Lhoták, M.Háněl, T.Vokáč, J.Šperl, J.Kočka,
M.Zikmund, R.Loukota, O.Loukota a Z.Drábek – vybojovalo 1.místo v okresní soutěži škol
v házené a tím jsme si zajistili postup do krajského kola.
Krajské kolo jsme hráli ve čtvrtek 25.11., a bylo na co se dívat. Družstvo jsme museli
obměnit, abychom splnili stanovená pravidla, ale i tak jsme se s nepřízní osudu poprali víc
než dobře. Jen o dva body nám utekl postup do republikového finále. Všechny čtyři zápasy
jsme sehráli opravdu výborně, a musím říci, že prohra nás opravdu mrzela. Nejvíc byli kluci
zklamáni z toho, že to „nedokázali“. Musím ale říci, že na hřišti nechali nejen tělo, ale i kus
duše a celé srdce, a za to jim patří velký dík. Vím, že chtěli vyhrát a jak říkali, hlavně pro mě.
Ale pro mě vyhráli už jen tím, jak bojovali a to je někdy více, než „proflákané“ vítězství. Ještě
jednou kluci „DĚKUJI“.

Při sportovních kláních na úrovni okresních kol jsme měli úspěch při závodu horských kol,
kde jsme se umístili na 2. místě (Tomáš Vokáč) a 4. místo ( Vladislav Kofroň) v kategorii
mladších žáků.
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Seznam akcí: školní rok 2010/2011

Olympijský pohár,
čtyřboj

21.9.2009

hoši, dívky

Horská kola

30.9.2009

hoši, dívky

Házená

18.10.2009

hoši

Malá kopaná
Přespolní běh

13.4.2011
29.4.2011

hoši do 7. třídy
hoši, dívky

Pohár Čsl. Rozhlasu
LA

18.5.2011

hoši, dívky

Malá kopaná
Odbíjená
Vršíčekman

16.5.2011
31.5.2011
24.6.2011

hoši
hoši
hoši, dívky

HML – 6.místo
DML – 6. místo
HST – 7. místo
DST – 5. místo
V.Králová – 3. místo
Vokáč T. – 2. místo
Kofroň V. – 4. místo
OK – 1. místo
KK – 2. místo
7. místo
Šperl – 2. místo
Lhotáková – 5. místo
Kočka – 6. místo
Kadeřábek – 4. místo
Bártová – 6. místo
HML – 8. místo
DML – 4. místo
HST – 7. místo
DST – 8. místo
10. místo
--------------------Lhoták, Liška Častorál
– 2. místo

Dopravní soutěže mladých cyklistů
Ve čtvrtek 12.5.2011 se žáci 7. a 8. 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: Simon Kalombo (7.r.), Michal Zikmund, Monika Lukáčová a Jana
Veselá (8.r.) vybojovalo v Rokycanech 1.místo a zajistilo si tím postup do krajského kola,
které se v letošním roce uskutečnilo ve dnech 30. a 31.5. v Plzni a ve Stodě. 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 4.místo.
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Soutěž Rubikon
Rubikon-školní kolo

Týden po jarních prázdninách se v Sokolovně Břasy uskutečnilo školní kolo soutěže Rubikon.
Stejně jako v minulém roce děti ve třídách vybraly své zástupce, aby předvedli své znalosti
v oblasti zákonů a nebezpečí sázení. Celkem se vytvořily čtyři týmy – CRAZY FROGS, RED
FIVE, BLUE KILLERS a JAPANI. Dramatická zápolení hodnotila odborná porota, ve které
nechyběla zástupkyně Policie ČR, metodička PPP Rokycany a členové učitelského sboru a
která neměla jednoduchou úlohu, neboť děti svými znalostmi a dovednostmi velmi
překvapovaly. Mezi hosty dále nechyběli představitelé obce Břasy, ředitelka školy nebo
zástupce OO PČR Radnice.

Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti práva, sestavovali stavby podle zadání, řešili logické
úlohy a odhadovali reálnost některých událostí. V přestávce předvedli své nevšední umění
členové skupiny Our Step Crew a děti s hrou na flétnu, diváci všechny neúnavně
povzbuzovali, a tak dopoledne rychle uteklo. Vítězem se stalo družstvo osmé třídy Blue
Killers, které nás bude reprezentovat v oblastním finále v dubnu ve Zbiroze.
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Závěrem musím vyzdvihnout našeho moderátora, který se své nové role zhostil velice jistě a
celým soutěžním programem nás bez problémů provedl. Jemu i všem ostatním, kteří se na
zajišťování akce podíleli, patří veliký dík. Všichni se již těší na příští ročník, zvláště ti, kterým
se letos moc nedařilo.

Rubikon – obastní kolo
V oblastním kole soutěže Rubikon 12. 4. se našim zástupcům tentokrát moc nedařilo a
obsadili 6. místo. Přesto se všichni shodli, že to stálo za to a že se určitě zúčastní i dalšího
ročníku.
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7.7 Akce školy
Přehled akcí navštívených žáky ve školním roce 2010/2011

Místo konání

Datum

Název

Třída

Divadlo J.K.T.Plzeň

6. 12.
24. 6.
14. 10.

1. – 5.
1. – 5.
6. – 9.

Divadlo Praha

12. 5.
8. 6.
5. 12.

Břízová Růženka
Standa a dům hrůzy
Monty Python´s
Spamalot
Lucerna
Bastien a Bastienka
Stavovské divadlo Sněhová královna
Divadlo Hybernia -Tři
mušketýři
Divadlo Dráček –
Perníková chaloupka
/ v MŠ /
Divadlo Kuba –
Pasáček vepřů
/ v MŠ /
A pořád se něco děje
Výchovný koncert
Beseda k volbě
povolání - zemědělství
Úřad práce - beseda
k volbě povolání
Prevence nechtěných
těhotenství
Josef Klíma - Zločin
kolem nás - Plzeň
Beseda k volbě
povolání – chemický
průmysl
Mládež za lidská práva
Besedy s knihovnicí –
12 besed
Ajax – beseda s Policií
ČR
Islám, světový
terorismus - Plzeň
Multikulturní výchova
Policie ČR
p. Tomková, OSPOD
p . Šaufl - kriminalita

8. – 9.

Kulturní akce
Divadlo dětí Alfa

6. 1.
Divadelní představení
ve škole

10. 2.

16. 3.

Hudební pořady
Besedy

6. 10.
21. 3.
21. 9.
21. 10.
2. 11.
19. 11.
17. 12.

10. 2.

22. 2.
24. 3.
26.4.
27. 6.
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6. – 9.
4. – 5.
5. – 9.
5. – 9.
1.

1.

1. – 9.
6. – 9.
8. – 9.
9.
9.
8. – 9.
8. – 9.

6. – 9.
1. – 5.
2.
8. – 9.
6. – 9.

ZŠ a MŠ Stupno

Exkurze

19. 10.
21. 10.
24. 11.
27. 4.
28. 4.

Ostatní akce

21. 10.
19. 10.
20. 10.
26. 10.

17. 3.
12. 4.

25. 5.
26. 5.

Akademie řemesel
Wexler - exkurze
Den otevřených dveří
v SŠ Rokycany
Černošín – separace
odpadu
Černošín – separace
odpadu
Praha – Petřín, Karlův
most
Dopravní hřiště
Dopravní hříště
Muzeum Rokycany –
hmotné prameny pravěk
Rubikon – školní kolo
Rubikon – okresní kolo
ve Zbiroze
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
DPS Břasy
Preventivní programy
PPP

24. 12.
7. 1. – 25.3.
18. 3.

18. 3.
30. 3.
28. 4.
21. 5. - 28. 5.
2. 6.

7. 6.
27. 6.
27. 6.
29. 6.

Zpívání v kostele ve
Stupně
Plavání
Muzeum Rokycany –
Od pravěku do
starověku
Hvězdárna Rokycany
Den otevřených dveří
Den Země
Anglie
Filmové představení
Piráti z Karibiku
Slavnost Slabikáře
Evakuace školy
Dopoledne s hasiči
Slavnostní vyřazení
žáků 9. třídy

8. – 9.
9.
8. – 9.
6. – 7.
3. – 4.
5. – 6.
4. – 5.
3.
6.

5. – 9.
6. – 9.

3., 5.
4.
Pěvecký a dramatický
kroužek
1. – 9. celkem 24 hodin

Pěvecký a dramatický
kroužek
3. - 4.
4.

3.
1. – 5.
1. – 5.
6. – 9.
5. – 6.

1.
1. – 9.
2.,5., 6.
6. -9.

PEER program
Naše škola se zapojila do programu PEER „Zdravý životní styl“. Slovo peer pochází z
angličtiny. Jedním z jeho významů je vrstevník. Cílem programu je s pomocí peer aktivistů
(vybraných žáků školy) vytvořit síť pomoci těm, kteří mají problémy se zařazením do školního
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kolektivu. Spolužákům, 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
• 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 dosud působily jako peer aktivistky Michaela Huňková a Markéta Bártová. Na
konci minulého školního roku byly vybrány další tři nové peer aktivistky, a to Adéla Kunclová,
Tereza Sedlecká a Eliška Vávrová.
Peer aktivisté byli proškoleni na víkendovém pobytu v Třemošné u Plzně. Výuka probíhala ve
formě odpovídající vlastní realizaci peer programu na školách. Cílem pobytu bylo předat
zúčastněným nejen informace k jednotlivým lekcím, 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 aktivisté se budou nadále jednou měsíčně dále setkávat a
vzdělávat v Pedagogicko-psychologické poradně pod vedením oblastního metodika.

Po absolvování víkendového pobytu začaly naše peer aktivistky svoji činnost v šesté třídě.
Předávání informací je rozděleno do čtyř 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. Všichni se těší na další lekce.

Plavecký výcvik.
Od února každý čtvrtek jezdily děti spolu s pedagogy do rokycanského bazénu, kde
absolvovaly10 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
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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.
Noční spaní ve škole – akce školní družiny

Večer 25.11.2010 v 19,00 hodin vypukla akce 2. a 3. oddělení školní družiny a třídy 5.A.
Konečně se děti dočkaly večera a spaní ve škole. Večer si děti opravdu užívaly. Proběhl turnaj
v Člověče nezlob se, stezka odvahy plná úkolů a napínavý souboj v noční vybíjené. Pak se děti
uvelebily do spacáků a těšily se na výbornou snídani ve školní jídelně. Z akce byli všichni
nadšení a žádost, aby se tato akce brzy opakovala jim nedává spát. Tak termín zatím nevíme,
ale příští rok taková akce bude určitě. Tak se děti těšte! Za tuto akci musí děti poděkovat
svým p. vychovatelkám – Janě Gothové a Monice Buštové.

Tříkrálová sbírka
Letos poprvé se naše škola zapojila do Tříkrálové sbírky. V následujících řádcích jsou postřehy
všech zúčastněných, a to dětí ze školní družiny, které chodily ve Stupně dolním i horním, a
pak žáků ze stupně druhého, kteří vyrazili po Břasích.
Bylo krátce po deváté hodině dopoledne a do uliček ,,dolního" Stupna vyšla skupinka 7 dětí,
které se zúčastnily sbírky Tří králů. Neodradilo je ani nepříznivé počasí. Děti hrály na flétny,
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zpívaly a vybíraly dobrovolné příspěvky pro charitu, za které moc děkujeme. Bylo vidět Vaše
překvapení, radost, nadšení i slzy dojetí a doufáme, že tato sbírka někomu pomůže sdílet
stejné pocity.(Jana Gothová, vych.školní družiny)

Tříkrálová sbírka očima Lucky Perkové žákyně 9.třídy
Na Tři krále (6.1) za námi přišla paní učitelka Pěnkavová a požádala nás, jestli bychom
nechodili na Břasích pro Tříkrálovou sbírku. Jednotlivci, kteří se dobrovolně přihlásili, se
domluvili na dalších věcech, aby vše klaplo. Jen osobu starší 18 let se nám moc nedařilo najít.
V tom nás však zachránila paní Michaela Kočková, paní uklízečka z mateřské školy. Břasy
jsme neobcházeli na Tři krále, ale o den později. Tříkrálová sbírka se totiž vybírá až do 14.1., a
tak jsme mohli vesele vyrazit ve složení: Martin Liška-Kašpar, Lucie Perková-Melichar, Patrik
Lhoták-Baltazar a Kristýna Tománková-doprovodná zpívající posila a nosič pokladničky.
Sraz s Míšou jsme měli na Břasích ve školce a v 16:30 jsme měli vyrazit na obchůzku. Kostýmy
se nám však někde zpozdily, a tak se naše čtveřice zabavila v šatně školky, kde se Patrikovi
zalíbila růžová židlička. Kostýmy konečně přijely a my jsme mohli vyrazit. U každého domu
jsme se zastavili a po otevření dveří jsme spustili písničku „My tři králové“. Lidé přispívali,
obdrželi od nás letáček, kde se mohli dozvědět, kam vybrané peníze půjdou, k tomu malý
kalendářík s motivem Tříkrálové sbírky na rok 2011 a cukr. Při odchodu Patrik psal nad dveře
nebo na vrátka K+M+B 2011, aby bylo poznat, že jsme u daného domu byli. Jen počasí nám
moc nepřálo. V půlce naší cesty začalo slabě pršet. Déšť však zesiloval, a my jsme naši
výpravu museli ukončit. Jsme rádi, že jsme mohli pomoct, i když jsme byli promoklí skoro až
na kost.
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Tři mušketýři
Ve čtvrtek 6. 1. 2011 se uskutečnil zájezd na veřejnou generálku muzikálu Tři mušketýři do
pražského divadla Hybernia. Ráno v půl osmé nás vyzvedl autobus u zdravotního střediska.
Asi za hodinu a půl jsem dorazili do Prahy. Přijeli jsme brzy, a proto jsme ještě zašli do
restaurace McDonald na pozdní snídani. Po občerstvení jsme zamířili do slíbeného divadla.
Divadlo Hybernia je velice krásné a moderní. Jak už jsem napsala, jeli jsme na Tři mušketýry.
Autorem hudby je Michal David a Bryan Adams, textařem a scénáristou Lou Fanánek Hagen.
Režisér a choreograf je Libor Vaculík.
V hlavních rolích účinkují: Josef Vojtek, Petr Kolář, Monika Absolonová, Radka Fišarová, Linda
Finková, Martin Maxa, Marián Vojtko, Alan Bastion, Tomáš Beroun, Lešek Semelka, Aleš
Háma a další. Bylo to velice krásné, zajímavé a vtipné představení. Po představení nás
autobus odvezl zpátky ke škole.

Beseda Lidská práva
10. 2. 2011 se uskutečnily první besedy se žáky 6. – 9. tříd organizované plzeňskou pobočkou
občanského sdružení Mládež za lidská práva. Besed se zúčastnilo celkem 63 děti.

V průběhu přednášky byl dětem promítnut hudební klip United spolu s 10 klipy vybraných
lidských práv z celkového počtu 30 lidských práv. Díky těmto klipům byla beseda se žáky
interaktivnější a vtáhla je do debaty. Každý žák dostal pracovní list, se kterým v průběhu celé
besedy pracoval a odnesl si jej pak spolu s brožurkou s lidskými právy domů.
Účelem těchto besed a celé organizace Mládež za lidská práva je vzdělávat zábavnou formou
mladé lidi v tématice lidských práv, tak aby se sami stali jejich zastánci, a pomohli tak
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postupně zastavit ve společnosti šíření patologických jevů, jako jsou šikana, pomluvy,
diskriminace a porušování autorských práv.
Všichni žáci na konci besedy podepsali UNITED slib, kde se zavázali
k tomu, že budou podporovat dodržování lidských práv a že sami budou bojovat proti jejich
porušování. A slíbili také, že se naučí svá lidská práva a pomůžou k tomu i ostatním. S právy
ovšem souvisí i povinnosti, které se musí dodržovat, plnit – tuto problematiku je třeba ještě
se žáky probrat při hodinách OV, VKZ, třídnických hodinách apod.
Odezva:
Začnu více respektovat svého sourozence a nebudu ho ignorovat. (žák 6. třídy)
Nebudu pomlouvat !!! (žákyně 7. třídy)
Mám ostatním pomáhat a ne je shazovat a můžu být ráda že mám přátele, kteří při mě drží
(žákyně 6. třídy)
Budu se snažit omezit pirátské stahování z internetu. (žák 9. třídy)
Nebudu stahovat nelegálně filmy a mp3 (žák 8. třídy)
Když se mi nechce chodit do školy, měla bych být ráda za to, že se můžu vzdělávat. (žákyně 8.
třídy)

Vítání jara
8. dubna 2011 proběhlo v Sokolovně na Břasích "Vítání jara", které
zorganizoval Klub rodičů a přátel školy ve Stupně. Děti pod vedením p. učitelky Gothové
připravily nejen pro rodiče pásmo písniček, scének a básniček, hudebních vystoupení na
kytaru a flétnu. Celý sál byl vyzdoben výrobky a výkresy dětí. Akce, kterou podpořil i Obecní
úřad Břasy, se vydařila a všichni odcházeli spokojeni a plni dojmů do svých domovů.

Jarmark
Pojďte s dětmi do školy!
Tak se jmenovala akce, kterou připravili učitelé a žáci na Základní škole ve Stupně.
Rodiče i prarodiče mohli sledovat, jak si jejich děti vedou v hodinách českého jazyka,
matematiky nebo při výuce angličtiny. Prohlédli si také zpracované žákovské projekty a
výtvarné práce.
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Pak na ně čekal „dětský velikonoční jarmark“, který byl součástí příjemného dopoledne.
Těžko byste mezi návštěvníky hledali ty, kteří si domů neodnesli ani jeden výrobek.
Další den přišly i děti z místní mateřské školky. Chtěly se podívat, jak to vypadá ve skutečné
škole, do které se většina z nich už hodně těší.

Lucerna
Ve čtvrtek dne 12. 5. se uskutečnil zájezd do Divadla J. K. Tyla v Plzni na činohru Lucerna.
Odjezd byl okolo deváté hodiny vlakem ze Stupna. Protože představení začínalo od jedenácti
hodin, měli jsme ještě čas zajít do námi oblíbeného „Mc´Donalda.“ Když jsme si všichni
pochutnali na pozdní snídani, vyrazili jsme k divadlu. Paní učitelka nám rozdala lístky a
tentokrát jsme seděli na balkóně. Představení se nám velmi líbilo, některé scény byly velmi
vtipné, zejména dialog vodníků a strašidelný les. Také nás potěšilo, že jsme na vlastní oči
uviděli herce, kteří se objevují v současných seriálech – Martina Stránského a Zorku
Kostkovou. Po skončení představení asi 10 dětí odešlo a zbytek, protože nám zbývalo dost
času do odjezdu vlaku a vypadalo to na déšť, se vydal do Plazy. Tady nám dala paní učitelka
rozchod a asi za hodinu jsme se vypravili na vlak. Jeli jsme tramvají a potom jsme šli
podchodem na nádraží. Po přestupu v Chrástu jsme v pořádku dorazili do Stupna a rozešli se
ke svým domovům. Byl to super výlet a doufám, že se bude někdy opakovat.
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Spolupráce s místní knihovnou – rozvoj čtenářské gramotnosti

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.
S knihovnou velmi úzce spolupracovala i školní družina pod vedením paní Jany Gothové.

Slavnost SLABIKÁŘE
Prvňáčci vstoupili do říše pohádek
Na úterní odpoledne se těšili všichni žáčci ze stupenské 1.třídy. Čekala je totiž Slavnost
Slabikáře, při které měli za úkol prokázat, že znají všechna písmenka a umí už tedy číst. Přišla
mezi ně /kromě paní ředitelky, rodičů, prarodičů a sourozenců / i paní Kiršová, vedoucí
místní knihovny. Doprovázely ji pohádkové víly, které společně s ní sledovaly, jak děti plní
jednotlivé úkoly. Malí čtenáři přišli dobře připraveni. Víly s paní knihovnicí je proto rády
slavnostně uvedly do říše pohádek. Děti získaly Glejt čtenáře, dáreček a průkazku, na kterou
si mohou do konce kalendářního roku knížky půjčovat zdarma. Všichni doufáme, že to bude
často!
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Školní družina – akce
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 akce za poslední měsíce. Školní
družina má vytvořenou svou „malou výroční zprávu“.

Děti ze ŠD přišli potěšit své malé kamarády do školky. Krátké pásmo básniček, písniček
zahraných na flétnu a zpívání s kytarou obohatilo a vyplnilo volné dopoledne nejmenších
dětiček. Odměna za vystoupení byla sladká a velkým dětem se ze školky moc nechtělo.

Batikování triček
V týdnu od 24.5.- 27.5. se ve školní družině batikovalo. Děti si z domova přinesly trička a
hurá na věc. Bílá trička jsme omotávali a vázali provázkem. Kluci pak z bílých triček měli
modrá a děvčata zas oranžová. Další černá trička si děti polepily a savem se obrazce
zvýraznily. No musíte uznat, že jim to sluší.
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DEN DĚTÍ
Pro všechny děti je 1. 6. důležité datum, proto se slavilo a soutěžilo i ve školní družině. Počasí
nám sice nepřálo a tak jsme museli zůstat v tělocvičně. Děti soutěžily ve družstvech, ale
nakonec vyhráli a odměnu si odnesli úplně všichni zúčastnění.

Divadlo Dráčik
Ještě před koncem školního roku (14.6.) jsme si zpestřili odpoledne ve školní družině
divadelním vystoupením. Netradiční pohádka o Červené Karkulce se líbila opravdu všem.
Vtípky babičky, legrácky Karkulky a pubertální výroky vlka pobavily nejen děti. Naše děti také
na požádání pomohly babičce uklidit, namasírovaly bolavá záda, zašily vlkovi břicho a
rozloučily se pořádným potleskem.
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Všichni naši žáci se vydováděli při Mikulášských, kde se konaly nejen soutěže, ale na závěr i
diskotéka. Pochopitelně se jako vždy došli starší žáci podívat i na 1. stupeň a do školní
družiny.

Den Země
Exkurze do Černošína
U příležitosti Dne Země se 27. 4. vydaly 6., 7. a 8. třída na exkurzi do Školicího centra
Černošín. Zde účastníci exkurze dostali od odborně vyškoleného lektora teoretické informace
o kompletním systému správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech.
Prohlédli si vystavené vzorky surovin, které jsou z vytříděného odpadu vyráběny a které
budou následně opět využity pro výrobu dalších výrobků. Žáci dále procházeli naučnou
stezku odpadů, která prochází kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační
jednotky, kde je z jímaného skládkového plynu vyráběna elektrická energie.
Smyslem exkurze bylo v praxi ukázat, co se děje s odpady, když nejsou tříděny a jsou
odkládány pouze do sběrných nádob a současně ukázat, co se děje s odpady, když je s nimi
správně nakládáno, to znamená, když jsou správně tříděny do kontejnerů nebo odkládány ve
sběrných dvorech odpadů. Ukázat smysl třídění odpadů.

Velmi příjemné odpoledne strávily děti 1. a 2. třídy ZŠ Stupno se členy Mysliveckého sdružení
Rádná Vranovice. S panem Dvořákem se nejprve podívaly do místní lesní školky na
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semenáčky budoucích lesních stromů. S panem Celinou a jeho kolegy pak poznávaly lesní
zvířata, prohlédly si myslivecké trofeje a dozvěděly se mnoho zajímavostí o přírodě.
Příjemnou tečkou dopoledního programu bylo opékání vuřtů. Celá akce se konala v rámci
projektu Les ve škole – škola v lese.
Poděkování patří organizátorům, členům mysliveckého sdružení, kteří program pro děti
připravují pravidelně každý rok.

Květen jsme završili zájezdem do Anglie
Školní zájezd do Bruselu a Londýna se konal od soboty 21.5. 2011 do soboty 28.5. 2011.
V sobotu kolem 20. hodiny nás vyzvedl autobus u druhého stupně základní školy ve Stupně.
Jely s námi ještě další dvě školy. Škola z Doks a Prahy. Celkem nás z naší školy jelo 19 dětí a 2
učitelé, p.učitelka Racková a p. učitel Hora.
1.DEN
První den a noc jsme strávili v autobuse a těšili se na další den.
2.DEN
Ráno nás všechny přivítalo v Bruselu, kde jsme pobyli celý den. Navštívili jsme Bruselské
náměstí Grand Place, sošky čůrajícího chlapečka (Manneken-Pis) a čůrající holčičky
(Jeannekene-Pis), Planetu čokolády, Atomium, MINI – Europe. V Planetě čokolády jsme měli
možnost ochutnat pralinky, pravou horkou čokoládu a mohli jsme si sami vyrobit pralinky.
Večer nás autobus vyzvedl a odvezl do hotelu F1, kde jsme přespali.

Grand Place

Květinový koberec Brusel. nám.
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3.DEN
Ráno po snídani jsme jeli Euro tunelem, který nás přepravil přes kanál La Manche. Poté jsme
se přesunuli na zámek Leeds Castle. Zámek jsme si mohli prohlédnout uvnitř i zvenku. Po
prohlídce jsme navštívili bludiště. Po Leeds Castle následoval pobyt v městečku Hastings, kde
jsme se byli podívat v pašeráckých jeskyních,což se nám všem moc líbilo. Navečer jsme
dorazili do Worthingu, tam nás přivítaly naše hostitelské rodiny.

Leeds Castle

Bludiště v Leeds Castle

4.DEN
Ráno jsme odvezli školu z Prahy a Doks do školy, protože jejich žáci měli zájezd s výukou
angličtiny. My jsme se jeli podívat do Worthingu, kde jsme strávili celé dopoledne. Odpoledne
se k nám opět připojily studující skupiny a společně jsme jeli do Portsmouth, kde jsme pobyli
celé odpoledne. Večer už nás opět vítaly rodiny.
5.DEN
Ráno jely obě skupiny opět do školy a my měli vlastní plány. Navštívili jsme Vápencové útesy
v Brightonu. Odpoledne už jsme zase trávili všichni společně nákupy v Brightonu a procházkou
po pláži. Také jsme se byli podívat do královského paláce Royal Pavilion. Tento den se nám
povedlo opravdu krásné počasí. Večer si nás opět vyzvedly naše rodiny.

Royal Pavilion

Brighton Pier – zábavní molo

6.DEN
Šestý den jsme celý den byli v Brightonu. První návštěva byla v Sea Life Center. Podívali jsme
se na mořské živočichy a na krmení mořských želv. Poté šli kluci s panem učitelem na zábavní
molo a děvčata šla s paní učitelkou ještě na drobné nákupy. Po nákupech šla i děvčata do
Brighton Pier(zabavní molo). V Brighton Pier bylo dětské kasino, kde některé děti neodolaly a

48

ZŠ a MŠ Stupno

zahrály si. Těšili jsme se na atrakce, ale nebylo k tomu vhodné počasí. Foukal vítr a byly velké
vlny, takže málokdo z nás zůstal suchý. Jinak se celý den vydařil. Večer jsme znovu trávili
v rodinách. Byl to poslední večer, takže jsme rodinám předali dárky u večeře.
7.DEN
Ráno jsme se všichni rozloučili s rodinami a jeli na celodenní pobyt do Londýna. Londýn
všechny z nás nadchl a ještě ke všemu bylo krásné počasí. Navštívili jsme například Tower
Bridge a Tower of London, kde jsme si mohli prohlédnou korunovační klenoty. Dále jsme
viděli Buckhingamský palác. Poté jsme přijeli lodí přes řeku Temži, kde jsme viděli Big Ben, a
pak jsme vyrazili na London Eye. Ještě před projížďkou jsme byli na 4D o Londýně. Večer jsme
odjížděli na trajekt.

Tower Bridge

Buckinghamský palác

Tower of London

Big Ben

8.DEN
Trajekt jsme opouštěli kolem jedné hodiny našeho času. Poté jsme se uložili ke spánku. Kolem
11. hodiny nám řidič ohřál každému dvě nožičky párku. Pak už jsme jeli spokojeně domů.
Okolo 14. hodiny odpoledne jsme dorazili ke škole do Stupna, kde nás vítali rodiče, kterým se
určitě moc stýskalo, ale i paní řediteka. Ta byla ráda, že jsme se všichni vrátili v pořádku
domů, a že se nám moc líbilo. Už teď prý plánuje, kam nás pošle příště. Zbylé 2 školy ještě
musely jet dál.
Jaké byly letos výlety?
Každá třída školy si vybrala školní výlet podle svých představ. K mé nemalé radosti si hodně
tříd připravilo náplň školního výletu se sportovní tématikou.

49

ZŠ a MŠ Stupno

Třída
1. - 2.

Datum
23. 5.

3.

2. - 3. 6.

4.

9. 6.

5., 6.

16. - 17. 6.

5., 6.
5.
7.

2. 6.
29. 6.
7. 6.

8.

17. 6.

9.

15. – 17. 6.

Cíl
Plzeň- Dům pohádek, ZOO- prohlídka s
průvodcem
Třímany – zřícenina hradu Krašov,
preventivní program PPP
Praha – Václavské nám., Staroměstské
nám., Petřín, Pražský hrad
Liblín- tábořiště Kobylka, zřícenina hradu
Libštejn, preventivní program PPP
Plzeň – Olympie –Piráti z Karibiku
Cyklo-výlet v okolí Břas
Praha – let staletími ( od románského
slohu po secesi)
Karlštejn, Beroun – Muzeum Českého
krasu
Konstantinovy Lázně, lanové centrum

Žáci 5. třídy zakončili školní rok cyklovýletem. 29.června se v dopoledních hodinách vydali po
okolí Stupna. Spolu s některými rodiči navštívili Kokotské rybníky.Trasa nebyla nijak náročná,
zpola vedla lesem s mnoha místy k odpočinku a nabrání sil. I přes drobné defekty zvládli
nenáročnou 24km trasu úplně všichni.
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16. a 17. června se vydaly děti z 5. a 6. třídy stanovat do tábořiště Kobylka na Liblín.
Navštívily zříceninu hradu Libštejn, a protože bylo pěkné slunečné počasí, ochladily se v řece
Berounce. Druhý den za nimi přijela paní Věra Čiková, která pro ně měla, jako vždy,
připravený zajímavý program.

Sedmáci letos vyrazili na výlet vlakem do Prahy. V úterý 7. června se přesunuli do Prahy na
Hlavní nádraží, odkud se vydali k Národnímu muzeu a soše sv. Václava na Václavském
náměstí. Poté sedli na metro a vystoupili na Hradčanech, ze kterých došli do Letenských
sadů, aby si prohlédli Prahu. Cestou na Hrad se zastavili u Letohrádku královny Anny a
Míčovny. Pak už se přesunuli přímo do areálu Hradu, kde si postupně prohlédli Chrám sv.
Víta, Vladislavský sál, nově zrekonstruovanou Zlatou uličku a slavnostní střídání hradní
stráže. Z Hradu sešli Nerudovou ulicí na Malostranské náměstí, kde se občerstvili. Pak
obdivovali Karlův most, došli na Staroměstské náměstí, kde se zaměřili na radnici, 27 křížů a
Týnský chrám. Cestou na nádraží ještě prošli kolem Prašné brány. Výlet se povedl, hlavně
počasí přálo celodenní chůzi.
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Závěr školního roku

Slavnostní vyřazení žáků IX. třídy – ZŠ a MŠ Stupno
Ve středu 29. června 2011 proběhlo v Sokolovně Břasy slavnostní vyřazení žáků posledního
ročníku pod názvem „O nás pro nás.“
Spolužáci z nižších tříd si připravili scénky, ve kterých představovali své starší kamarády
v různých etapách školního života - od školky po poslední ročníky - a nezapomněli ani na
výhled do budoucnosti – setkání po 30 letech a život důchodců. Ale hlavní roli měli samotní
„deváťáci.“
Programem provázeli a spolužáky uváděli Lucie Perková a Jakub Medal. Nejdříve se všem
představili jako drobotina v mateřské školce a pak se proměnili v mladé lidi na prahu
dospělosti, kteří se vydávají na cestu za svým životním snem. K tomu jim popřáli hodně štěstí
a úspěchů třídní učitelka Mgr. Štěpánka Častorálová, ředitelka školy Mgr. Jaroslava Auterská
a starosta obce Ing. Jan Špilar. Také byli oceněni nejlepší žáci školy – na 1. místě Markéta
Bártová, 2. skončil Martin Liška a na 3. místě se umístila Michaela Huňková. Žáci poté
poděkovali květinami všem svým vyučujícím, kteří je provázeli v průběhu celé školní
docházky. Na závěr zazněla píseň v podání Markéty Huňkové a Lucie Perkové, na klávesy
doprovázela Michaela Huňková. Tento slavnostní podvečer byl provázen různými emocemi –
od slz dojetí při společném loučení, přes nekončící aplaus při závěrečné taneční kreaci, až po
slzy smíchu při předvádění deváťáků ve věku důchodců. Všechna vystoupení měla úspěch a
rozzářené oči všech zúčastněných dávaly tušit, že na tento den budou ještě dlouho
vzpomínat.
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Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům našeho školského zařízení za celoroční práci a
snažení, aby se našim dětem ve škole líbilo, aby byly spokojeny a rády se k nám vracely.
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8. Analýza školního roku 2010 / 2011
1. Výuka pokračovala podle ŠVP v 4. a 9. ročníku ZŠ. Zároveň byly prováděny potřebné
úpravy a doplnění ŠVP pro příští školní rok – 5. třída.
2. Zajistit další posun od frontální výuky a využití ICT techniky v jednotlivých hodinách,
interaktivní učebna, učebna chemie – veškerá technika je dostatečně využívána. Po
kontrole ČŠI – zjištěn fakt, že neustále převládá frontální výuka.
3. Žáci se zúčastnili plánovaných soutěží a olympiád – přehled výsledků je přiložen.
4. Plavecký výcvik absolvovali žáci 3. a 4. ročníku. Lyžařský výcvik neproběhl z důvodu
malého zájmu .
5. Nabídka kroužků nebyla doplněna ve větší míře o kroužky se sportovním zaměřen
( lehká atletika, odbíjená , florbal,.. ).
6. Praktické evakuační cvičení školy bylo uskutečněno v červnu 2011, akce Hasiči – byla
uskutečněna 27. 6. 2011.
7. Úroveň kulturních akcí bude vyhodnocena v závěrečných zprávách a na základě
tohoto vyhodnocení se budou kulturní akce objednávat v příštím školním roce.
8. Úroveň sportovních akcí bude provedena v závěrečných zprávách a na základě toho
bude třeba plánovat výuku a dále zlepšovat výsledky v tělesné výchově v příštím
školním roce.
9. Integrovaným dětem byla věnována potřebná péče. Byly zpracovány individuální
plány, zároveň zkontrolovány kontrolními orgány – ČŠI, poradními orgány – p.
Ježková PPP Rokycany. V tomto směru byla velmi dobrá spolupráce s výchovnou
poradkyní a vedoucí ANP.
10. Program minimální prevence rizikového chování byl splněn, jeho hodnocení bude
obsaženo ve výroční zprávě za uplynulý školní rok. V této oblasti byly podány dva
projekty – Život nemusí být průšvih – na MŠMT – neuspěli jsme, zjednodušený
projekt se stejným názvem – na KÚ Plzeňského kraje – prý ano – 15 000,- zatím však
nemáme žádné vyrozumění.
11. V oblasti minimální prevence byly uskutečněny všechny akce a preventivní programy
podle plánu. Hodnocení bude provedeno v závěrečné zprávě preventisty školy.
12. V environmentální výchově probíhá projekt „Cyklohraní“ a Les ve škole a škola v lese pokračujeme ve zlepšujícím se stavu environmentální výchovy
13. Projekt Učebna v přírodě, který jsme zpracovala a podala na nadační fond Zelený
poklad, jsme neobdrželi. Zároveň jsem podala žádost na rozvojový program MŠMT –
Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru – zda vyjde,
se dozvíme během prázdnin.
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14. Odběr dotovaných mléčných výrobků a Ovoce do škol probíhal po celý školní rok.
15. Realizovat projekt EU peníze školám z OPVK – projekt a projektový záměr jsem
napsala a odeslala, nyní ve fázi schvalování
16. Škola byla na veřejnosti dostatečně prezentována příspěvky v tisku a v místním
Zpravodaji. Zjištěné chyby v regionálním tisku jsem vždy ihned připomínkovala p.
Havránkovi – tímto chci poděkovat kol. Jonákové, která se styk s tiskem starala, ale
též všem kolegyním, které své příspěvky připravovaly. V dalším období bychom měli
v tomto pokračovat, ale je třeba ještě zapojit vedoucí mateřských škol.
17. Na závěr roku bylo uspořádáno Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy

9. Hlavní úkoly pro školní rok 2011 /2012
Výchovně vzdělávací činnost:
1. Pokračovat ve výuce podle ŠVP v 5. ročníku ZŠ.
2. 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.
3. Zapojit žáky do soutěží a olympiád – bude stanoveno plánem práce.
4. Zajistit plavecký – kol. Škabradová a lyžařský výcvik kol. Heringová.
5. Nabídku kroužků doplnit kroužky se sportovním zaměřením ( lehká atletika, odbíjená,
florbal,.. ), snažit se získat vedoucí i z řad rodičovské veřejnosti
6. Zorganizovat praktické evakuační cvičení školy, využít nabídku HZS a SDH Břasy,
v květnu uspořádat závod zdatnosti.
7. Vyhodnotit úroveň kulturních akcí a na základě toho objednávat v příštím roce.
8. Vyhodnotit úroveň sportovních akcí a na základě toho plánovat výuku a dále
zlepšovat výsledky v tělesné výchově
9. Zajistit péči integrovaným dětem, spolupracovat v tomto směru s výchovnou
poradkyní a vedoucí ANP.
10. Zajistit splnění programu minimální prevence rizikového chování.
11. Realizovat projekty v oblasti minimální prevence + zpracování projektů kol.Vokáčová
12. Pokračovat ve zlepšujícím se stavu environmentální výchovy, využít projektů – dle
nabídky a získat tak finanční prostředky na činnost v této oblasti. – kol. Škabradová
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13. Využít zpracované projekty Zelené zahrady, Učebna v přírodě a pokusit se o jejich
uplatnění v některém dotačním titulu.
14. Realizovat projekt EU peníze školám z OPVK – příprava ped. sboru na tvorbu DUM
15. Pokračovat v odběru dotovaných mléčných výrobků a odběru ovoce do škol po celý
školní rok. – p. Hradecká, kol. Buštová + ZŘŠ
16. Prezentovat školu na veřejnosti, zajistit zasílání příspěvků do tisku – za 1.st – kol.
Škabradová, za 2.st – kol. Jonáková, + vedoucí mateřských škol
17. Na závěr roku uspořádat Žákovskou akademii.

10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
V tomto školním roce proběhla inspekce ČŠI ve dnech 24.5.2011 – 26.5.2011
Výsledky a závěrečná zpráva přiložena.
Viz. příloha

11. Výkon státní správy
11.1 Rozhodnutí ředitele školy

UDĚLAT

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Počet
Počet odvolání
Odklad povinné školní docházky
12
0
Dodatečný odklad povinné školní docházky
0
0
Zařazení dětí do MŠ, ZŠ
0
Nepřijetí do MŠ
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
Tělesná výchova – II.pololetí

Počet žáků
1 (komplikovaná zlomenina kotníku)
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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. 2010 – 31. 12. 2010

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. 2011

Mgr. Jaroslava Auterská
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Výroční zpráva o hospodaření školy
za rok 2010

1. Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010
( fyzický stav/ přepočtený stav )
Pedagogů
Ostatní
22/20,091
13/11,377
25 296,14 087,-

2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)

a) Příjmy (kalendářní rok 2010)

dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu
dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
dotace na provozní výdaje
příjmy z pronájmu majetku zřizovatele
poplatky od rodičů – školné
příjmy z doplňkové činnosti
ostatní příjmy *
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Hlavní
činnost
11089
2575
35
204
911
58

Doplňková
činnost

CELKEM
11089
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2575
35
204
911
58
14872
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b) Výdaje (kalendářní rok 2010)

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

Hlavní
činnost dotace ze
státních
prostředků
11089

Hlavní
činnost –
ostatní
zdroje

Doplňková
činnost

CELKEM

3783

559

15431

8022
20
10
2935
-

25
162
21

175
46
-

8197
20
10
2981
25
162
21

102

2061

244

1949

-

1312
80
118

55
3
5

1367
84
123

Skutečnost
31,468
8022
10
2935

Rozdíl
-0,252
0
0
0

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2010)
Limit
Přepočtený počet zaměstnanců
31,72
Mzdové prostředky na platy
8022
Mzdové prostředky – OPPP
10
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“
2935

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
6
2
6
18
0
32

59

Kč
4200
1960
850
8630
2500
18140
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Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 2010 /2011
- V organizaci jsou většinou zkušení pracovníci, kteří dosahují velmi dobrých výsledků v práci,
podařilo se vytvořit příznivé klima pro jejich práci.
- Mladým, nezkušeným pedagogům byli přiděleni uvádějící učitelé, kteří jim s plnou
zodpovědností předávali své znalosti a metodicky je vedli a pomáhali jim překonávat úskalí
jejich začátku pedagogické praxe.
- Naši absolventi většinou nemají problémy po nástupu na střední školy, jsou dobře
připraveni ke studiu.
- Protože zajišťujeme spolupráci škola - rodina – odborníci, nemáme vážnější problémy
s kázní a chováním žáků.
- Případné problémy jsme řešili ihned, bez odkladu, vždy za spolupráce rodičů.

Mgr. Jaroslava Auterská
Datum: 30.září 2011
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