ZŠ a MŠ Stupno

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno
za školní rok 2017/2018
1. Charakteristika školy
1.1. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace
úplná adresa:
Stupno 62, 338 24 Břasy 1
právní forma:
příspěvková organizace
telefonní spojení: 371 791 736
faxové spojení:
371 791 736
e-mailové spojení: zs.stupno@seznam.cz
IZO ředitelství:
650 013 620
IČO:
69 98 39 09
ředitel školy:
Mgr. Jaroslava Auterská
1.2. Zřizovatel: Obec Břasy, 338 24 Břasy 350
Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností
od 8. 2. 2006
1.3.

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

1.4.

Seznam pracovišť

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

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
Stupno 311, 338 24 Břasy 1

Počet tříd
7
6
4
1
2
2
2

Počet žáků
144
95
88
27
55
50
334 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

Kapacita

Počet žáků

Počet tříd,
oddělení
16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18
147
147
121
113
5
5
318
318
235
240
13
13
105
105
105
104
4
4
1

Počet přepočtených
pedagogických
pracovníků
9
17+2 AP+1 ŠA
3,57
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Celková kapacita Počet dětských Počet dospělých
jídelny
strávníků
strávníků *
ŠJ ZŠ
360
215+92
37
ŠJ MŠ 130
27
5
* bez cizích strávníků

Celkový počet
zaměstnanců
5
2

Doplňková činnost: průměrný počet strávníků
vyčleněný počet zaměstnanců

48
0,77

1.7 Typ školy
úplná
neúplná

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

Přepočtený počet
zaměstnanců
5,00
0,9

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

1.10 Individuální integrace postižených dětí
Počet žáků
2
0
0
3
0
1
8
14

Vady
Mentálně postižení
Sluchově postižení
Zrakově postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S více vadami
S vývoj. poruchou učení a chování
Celkem

Rozdělení podle převažujícího stupně podpůrných opatření:
2. stupeň PO – 3 žáci, 3. stupeň PO – 5 žáků
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Poznámka

Dle výkazu V3a-01
Dle výkazu V3a-01
Jaký předmět:
Dle výkazu V26-01
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1.11 Materiálně technické zajištění školy
Výuka probíhá ve dvou budovách. V budově u závor jsou třídy 1. - 4. ročníku. Z důvodu
nárůstu počtu tříd na 1. stupni jsou v budově u kostela třídy 5. - 9. ročníku. Škola má vlastní
tělocvičnu a hřiště. Vybavenost tříd a učeben je výborná.
Učebny a třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným nábytkem, skříňovým nábytkem a
technickým zázemím. Jazyková učebna je po rekonstrukci vybavena moderními ovládacími
moduly, interaktivní tabulí, počítačem, televizí, DVD přehrávačem. Počítačová učebna je
vybavena interaktivní tabulí, počítači a tiskárnou. Nejen pro žáky, integraci, ale i pedagogický
sbor jsou k dispozici tablety. Interaktivní učebna, v současnosti kmenová třída, je též
vybavena počítačem a také kopírkou. Do některých učeben byly nainstalovány televize s DVD
přehrávači.
V budově 1. stupně jsou ve všech kmenových třídách nainstalovány interaktivní tabule,
počítačová učebna má plně funkční software. Třídy a učebny jsou vybaveny požadovanou
technikou - počítače, tiskárna, kopírka a tablety. Kabinety jsou pravidelně dovybavovány
novými učebními pomůckami, v dílnách je nový nábytek. Tělocvična a hřiště školy jsou
pravidelně doplňovány novým sportovním vybavením. Učitelé mají možnost využívat
elektronické kytary a klávesy nejen v hodinách hudební výchovy, ale též v pěveckých
kroužcích.
Ve školním roce 2017 / 2018 byly provedeny tyto úpravy:
ZŠ – odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP. Opraveny žaluzie, opravena učebna
chemie, nová výmalba, vybavení učebny novými učebními pomůckami, příprava na instalaci
a instalace nové interaktivní tabule do první třídy.
MŠ Stupno – odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP – doplnění vybavenosti tříd podle
požadavků vedoucí učitelky mateřské školy a doplnění hraček dle požadavků. Ve staré
budově nová elektroinstalace osvětlení v umývárnách a toaletách.
MŠ Břasy - odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP – doplnění vybavenosti tříd podle
požadavků vedoucí učitelky mateřské školy a doplnění hraček dle požadavků.
ŠJ Břasy, Stupno - odstranění závad vyplývajících z kontrol BOZP, dokoupení potřebného
nádobí a doplnění vybavenosti kuchyní (lednice, nerezový stolek apod.), nová
elektroinstalace osvětlení v obou jídelnách. Nová výmalba, instalován nápojový automat.

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
2017 / 2018 proběhla tři zasedání.
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2. Personální zabezpečení činnosti školy
2.1.
Přehled o zaměstnancích školy
Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.
prac.)
16/17
17/18
46/44,15
50/46,98
* lomené číslo: fyzický stav/přepočtený stav

2.2.
Součást
PO

Počet pedagogických pracovníků *
16/17
31/30,47

17/18
34/32,05

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018
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 *
5
4
2
19

SpŠ

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

Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018

Počet pedagogických pracovníků
přepočtený stav dle 2.1.

Průměrná délka
pedagogické praxe
18

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

Průměrný věk
42
---------------34
3

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, 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.
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2.5.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí

63
(některé formou kurzů –
AJ)
68
KCVJ Plzeň, NIDV a
ostatní

Celkový počet účastníků
Vzdělávací instituce

Přehled akcí

Vedoucí pracovníci
Seminář k realizaci projektu Šablony
Aktuální školská legislativa
Systém řádů,směrnic,smluv ZŠ
Společné vzdělávání
Vzdělávání pro ředitele ZŠ a MŠ
Zeman - Novely právních předpisů k 1.1.2018
Změny v právních předpisech
GDPR - MŠMT
Změny ve financování regionálního školství - MŠMT

Počet
účastníků
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Oblast cizích jazyků
Kurz Aj pro velmi pokročilé II
Práce s videem ve výuce cizích jazyků

1
1

Prohloubení odbornosti
Výuka pravopisu krok za krokem
Čtení a psaní v 1.třídě
Matematika nemusí být vážná věc
Zkvalitň. výuky MA,Př s využitím didakt.mater.
Hudební dílna-předvánoční čas
Rozvoj a ověřování čtenářských dovedností žáků
Vedení tř.hodin a budování vztahů ve třídě
Autismus v praxi-nácvik sociálních dovedností
Práce s žákem s poruchami autistického spektra
Jak zvládat kritiky a řešit konflikty
Hranice a limity v práci AP
Činnost ŠD
Stylistika současné češtiny
Relaxační cvičení a hry pro děti s prvky jogy
Rizikové chování dětí ve školských zařízeních
Jak mě vidí dítě a co z toho vyplývá

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Dítě s vývojovou poruchou řeči v procesu vzděláv.
Instruktorský kurz - lyže
Image pedagogického pracovníka
Práce s videem ve výuce cizích jazyků
Kreativní výtvarné techniky - Velikonoce
Český pravopis:pravopis a úzus
Islám a islámský fundamentalismus
Matematika nemusí být vážná věc
ČŠI -aplikace matematiky
Jak vést děti v MŠ k sebeovládání a odpovědnosti za své
chování
Myšlenkové mapy ve výuce pomáhají ž i uč
Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem
Ochrana člov. za běžných rizik a mimoř.událostí
Základy 1.po při úrazech a náhlých stavech u dětí
Muzeum loutek
Hry s pohybem trochu jinak
Metodický průvodce 1.třídou
Cesta ke čtenářské gramotnosti krok za krokem
Prevence stresu a syndromu vyhoření v praxi škol.zaříz.
Jak vybírat témata pro sloh,která budou ž. bavit psát
Muzeum církevního umění Plzeňské diacéze
Řešení konfliktů a obtížných situací s rodiči
minivolejbal
Komunikace s rodiči-společně s rodiči
Asertivní řešení konfliktů
VEMA
VEMA
VEMA
ÚČTO-KPS Budil
VEMA
VEMA
VEMA-GDPR
Hygienické minimum
Hygienické minimum
Školní stravování

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3. Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
3.1. Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
35

Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí Očekávaný počet tříd
navržen skutečnost
2
2
33
2
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Zápis do 1.třídy
Letošní zápis dětí do první třídy probíhal v základní škole pod dohledem dvou skupin paní
učitelek, aby letošní zápis probíhal rychleji, pohodověji a rodiče nemuseli dlouho čekat. Při
zápisu nám pomáhali jako vždy naši žáci, kteří pracují na škole jako peer aktivisté.

Celkem k zápisu přišlo 35 dětí, z toho je jich 33 přijato, 2 budou mít odklad povinné školní
docházky. V příštím školním roce budeme mít opět dvě první třídy, které budou pracovat
pod vedením p.učitelky Heringové a Rackové (provdané Králové).

3.2.

Počet
celkem
16

Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní
docházky

gymnázia
0

Z toho přijatých na
SŠ s maturitou
SOU
11
5

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

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

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

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

---------------5
1
7
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 2017 / 2018
4.1.
Počet žáků
celkem

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

238
-

149

Neprospělo

Opravné
zkoušky

Neklasifikován

9

7

0

80

Důvod neprospěchu – častá absence, nedostatečná příprava na vyučování

4.2.
Počet žáků
celkem

Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním

238

149

Neprospělo

84

4

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

Opakování
ročníku ze
zdrav.důvodů
1

Odložena
klasifikace
0

Počet žáků
1. pololetí
0
0

4.4. Docházka žáků (celkem za školní rok)
Zameškané hodiny celkem za školní rok
- z toho neomluvené

2. pololetí
1
1 klasifikován v ZŠ Radnice

25 056
2

Nejlepší žák školy
Na základě daných kritérií vyhlašujeme každoročně nejlepšího žáka školy.
Školní rok
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Nejlepší žák
Kristýna Mytašová
Alena Šperlová
Dominik Častorál
Markéta Bártová
Veronika Králová
Tomáš Zikmund
František Horejš
Tereza Šperlová
Štěpán Lisý
Jan Arenštein
Kamila Krocová

V letošním školním roce zvítězila Kamila Krocová, na 2. místě skončil Michal Nový a 3.
místo obsadila Magdaléna Huclová. Všichni budou pokračovat ve studiu na středních
školách.
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4.5.

Přehled volitelných a nepovinných předmětů

Učební plán - 2. stupeň
Vzdělávací
Vzdělávací
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

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, pracovní činnosti

6.

7.

8.

9.

2

2

2

2

4

4

8

6

4

4

8

8

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

4

- Exkurze

4

4

- Pedagogicko-psychologická
poradna-profesní orientace
Celkem

4
4

2

10

14

22

28

5. Vzdělávací program pro základní vzdělávání
5.1. Školní vzdělávací program
Motivační název:
Vydán dne 27. 8. 2007, č. j. 258/2007 vstoupil v platnost dne 3. 9. 2007 a výuka na jeho
základě probíhala v 1. - 9. ročníku. V průběhu roku pedagogičtí pracovníci shromažďovali
poznatky z výuky a přenesli je do ŠVP pro příští školní rok.
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Charakteristika školního vzdělávacího programu
Školní vzdělávací program naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na
principech činnostního učení.
Školní vzdělávací program vychází v souladu s RVP ZV z poznatků, že:
•
v základním vzdělávání jde o to, aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem
sebe, (nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo);
•
k učení je třeba žáky motivovat a činit je zajímavým a přiměřeným jejich věku;
•
nejlepších a trvalých výsledků lze dosáhnout na základě porozumění určitému jevu, k
tomu lze dospět tehdy, když žák zapojí do učení co nejvíc smyslů, když bude provádět
činnosti, pozorovat, hovořit o nich, vyslovovat závěry – objevovat;
•
chceme-li dosáhnout dobrých výsledků u všech žáků, musíme jim dát prostor pro
učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu;
•
kvalitu vzdělávání neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a
použitelnost pro život;
•
efektivitu vzdělávání nelze založit jen na posuzování chyb žáků a na přípravě
(připravenosti) pro přijímací zkoušky, ale je nutné využít nové mechanismy k hodnocení
výsledků vzdělávání postavené na průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování
schopnosti řešit problémy komplexně a na celkovém posunu žáka nejen v kvalitě vědomostí
a rozvoji dovedností, ale zejména v komplexním rozvoji osobnosti žáka;
•
pozitivně laděné hodnotící soudy, užívané průběžně, mají vyšší motivační hodnotu a
vedou k celkově dobrému zvládání učiva.
5.2. Informační technologie na naší škole
Mobilní telefony, počítače, internet a další informační a komunikační technologie se objevují
v různých oblastech každodenního života celé společnosti, kde hrají stále významnější roli.
Proto i naše škola usiluje o takové vybavení, které by zajistilo přípravu žáků v této oblasti.
V rámci projektu „ Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství „
S názvem projektu Interaktivní Duhová škola (CZ.1.14/2.4.00/34.03197) a projektu „ROZVOJ
POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH“, Operační program VZDĚLÁVÁNÍ PRO
KONKURENCESCHOPNOST, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0020 jsme vybavili učebny a
třídy chybějícím novým nábytkem a technickým zázemím. Na 2. stupni byla inovována
zastaralá jazyková učebna moderními ovládacími moduly, vybavena interaktivní tabulí,
počítačem, televizí, DVD přehrávačem. Počítačová učebna byla vybavena interaktivní tabulí,
počítači a tiskárnou. Byly zakoupeny tablety a do učeben byly nainstalovány televize s DVD
přehrávači.
V budově 1. stupně jsou ve všech kmenových třídách nainstalovány interaktivní tabule, do
počítačové učebny je nainstalován chybějící software. Třídy a učebny byly vybaveny
požadovanou technikou - počítače, tiskárna, kopírka a tablety.
Na škole máme 2 počítačové učebny, které jsou nepřetržitě připojeny na internet. Žáci mají
možnost, pokud dodržují daná pravidla, využívat učebny od 7,00 hodin až do odjezdu
dopravních spojů. Internet využívají k vyhledávání informací, podkladů pro samostatné práce
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a referáty a ke komunikaci s ostatními. Připojení na internet je zajištěno také na 1. stupni.
Celkově máme v provozu 10 interaktivních tabulí. Využití těchto učeben v hodinách přináší
velkou změnu pro práci učitelů s dětmi.
5.3. Školní program EVVO
K důležitým kompetencím rozvíjených EVVO patří zejména:
V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální:
• aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů
životního prostředí,
• hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí,
• schopnost kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím.
V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí:
• osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a
uplatňovat je v každodenním životě
• uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání
(odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií
udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí).
V oblasti kompetence občanské:
• znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny a
následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám,
• uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na stavu
životního prostředí, porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické
provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich
příčinám,
• orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního prostředí
od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti,
• odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně
se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a
rozhodovacích procesů o využívání krajiny,
• projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí
vytvořit člověk, oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen
hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.
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.
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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 2017 / 2018













zařadit do tematických plánů jednotlivých předmětů problematiku EV
sledovat a všímat si okolí školy, provádět pravidelný úklid
ekologizace provozu školy:
úspory energie - vytvoření ekohlídek na 1. a 2. stupni, které budou pravidelně
kontrolovat šetření el. energií v prostorách tříd, chodeb a toalet (svítím jen tam, kde
je třeba)
snižování produkce odpadu a jeho třídění
snižování spotřeby vody - vytvoření ekohlídek na 1. a 2. stupni, které budou
pravidelně kontrolovat šetření vodou v prostorách tříd a toalet (kontrola kapajících
kohoutků)
školník bude sledovat teplotu v prostorách školy a zajistí úsporné vytápění
v rámci EV využívat všech dostupných informačních a vzdělávacích zdrojů
(Ekocentrum Radnice, knihovna, ZOO Plzeň – environmentální centrum Lüftnerka,
SEV Ametyst – Prusiny, internet)
vycházky zaměřit na poznávání funkcí ekosystémů – les, rybník, potok, louka – 1. st.
pečovat o okolí školy, školní pozemek i skleník – 2. st.
v zimě se starat o krmítka pro ptáky – 1. st.
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zajištění celoškolní akce Den země – duben
2. st. – rozmístění nádob na tříděný odpad
zhotovení nástěnky s ekologickou tematikou – 1. a 2. st.

Zhodnocení environmentální výchovy za školní rok 2017 /2018
Ve školním roce 2017/2018 se podařilo plnit stanovené cíle a úkoly. Témata související
s environmentální výchovou jsou zapracována do tematických plánů jednotlivých ročníků a
staly se nedílnou součástí vyučování nejen všeobecně vzdělávacích předmětů. Žáci prvního i
druhého stupně se aktivně zapojili do sběru a třídění starého papíru a PET lahví. Běžnou
součástí života školy je i třídění odpadu v obou budovách školy. Nádoby na tříděný odpad
jsou pravidelně odnášeny do kontejnerů na tříděný odpad v obci.
Do třídění odpadu se v letošním roce aktivně zapojila i mateřská škola. Dětem byly
zakoupeny papírové kontejnery na tříděný odpad a děti jsou hravou formou i za pomoci
názorných obrázků vedeny k ekologickému chování.
I nadále probíhá projekt Recyklohraní, a to na 1. i na 2. stupni. Řada žáků si díky této aktivitě
nejen zautomatizovala správné třídění a zcela bezprostředně přináší do školy staré
spotřebiče a baterie, ale všímá si i míst, kde tato možnosti není a upozorňuje na ně.
Žáci 1. i 2. stupně se v tomto školním roce zúčastnili exkurze v ekologické skládce
v Černošíně, kde byl zajištěn velmi dobře zpracovaný a pro žáky velmi přínosný výukový
program. Žáci měli možnost se detailně seznámit s tříděním odpadu, výstavbou ekologické
skládky a jejími pozitivy pro životní prostředí. Velmi pozitivně lze také hodnotit návštěvu
ekologického statku Lüftnerka v ZOO Plzeň.
Již tradiční akcí naší školy je Den Země, kdy se žáci teoreticky i prakticky seznamují
s ochranou životního prostředí.
Podařilo se také navázat spolupráci se Střediskem environmentální výchovy Horská Kvilda.
Výsledkem této spolupráce byl letošní školní výlet 4. a 5. ročníku do Boubínského pralesa,
který byl zároveň koncipován jako výukový program. Tento program se podařilo realizovat
právě za významného přispění pracovníků SEV Horská Kvilda.
V příštím školním roce je plánován třídenní pobyt v tomto středisku zaměřený na
environmentální výchovu žáků.
Koncem školního roku byly zahájeny aktivity, které by měly v následujícím školním roce vést
ke znovuobnovení školního skleníku. Zatím se podařilo zčásti obnovit zeminu a zajistit
ekologické hnojivo.
Pravidelnou akcí s ekologickou tematikou je Den Země, jehož oslavu jsme si připomněli 2.
května vycházkou do přírody. Žáci 2. stupně se nejdříve seznámili s významem a historií
tohoto mezinárodně slaveného dne a v souvislosti s tím si připomněli potřebu ochrany
životního prostředí, třídění a recyklace odpadů i lepšího využití energií. Poté se již každá třída
věnovala vlastnímu programu, který vycházel právě ze vztahu k zemi v širokém slova smyslu.
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6.

Výchovné poradenství

6.1. Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství
Zajišťovaná činnost:






Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - integrace žáků, zpracování
individuálních plánů, PLPP, 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 2017 – 2018

Datum

Název

Místo konání

Třída

19. 10.

Akademie řemesel

Rokycany

8., 9.

škola

9.

7. 11.

SŠ Kralovice
SŠ Rokycany
Gymnázium a SOŠ
Rokycany
SOU stavební Plzeň
SPŠ strojnická a SOŠ
profesora Švejcara
Beseda k volbě povolání

9.

10. 11.

Veletrh studia a práce

Úřad práce
Rokycany
Plzeň

24. 11.

Den otevřených dveří
SŠ Rokycany

SŠ Rokycany

9.

18. 12.

Testy profesní orientace

škola

9.

11. 1.

Vyhodnocení profesních
testů

škola

9.

8., 9.

Poznámka
Prezentace středních
škol PK
Informace o učebních a
studijních oborech a
možnosti dalšího
uplatnění

Informace o úřadu
práce, o volbě povolání
Prezentace středních
škol PK
Ukázkový den –
prohlídka školy,
prezentace oborů SŠ
Zadání testů PPP
Rokycany
Seznámení žáků a
rodičů s výsledky testů

6.2 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu
Školní rok 2017/2018 z hlediska výskytu projevů rizikových forem proběhl poměrně klidně a
bezpečně. Dařilo se nám podporovat zdravé a pozitivní vazby mezi žáky, což se následně
projevilo pouze minimálním výskytem rizikového chování. Především jsme řešili běžné
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vymezování vztahů mezi žáky a projevy neschopnosti se vzájemně respektovat. V souvislosti
s nepodnětným či rozvráceným rodinným prostředím se opakovaně u několika žáků
objevovaly problémy s vysokou absencí, nedoplňováním učiva a neomlouvání absence ze
strany rodičů. Několikrát jsme doporučili návštěvu SVP Plzeň, na což zákonný zástupce nijak
nereagoval.
V rámci ŠVP jsme se preventivně zaměřovali na popis jednotlivých forem rizikového chování
a na možné důsledky pro žáky, které z nich mohou vyplývat.
Z krátkodobých cílů stanovených pro tento školní rok se nám podařilo zrealizovat všechny
plánované akce a besedy, místo návštěvy Senátu České republiky proběhla exkurze do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. U některých akcí muselo být operativně změněno
datum realizace. Dále se vybraní žáci 7. ročníku zúčastnili projektu „Oheň (bez)naděje“, který
si kladl za cíl připomenout památku obětí tzv. heydrichiády. Účast na tomto projektu se pro
nás stala do budoucna závaznou.
Velmi dobře si také vedly žákyně pracující v rámci tzv. peer programu ze 7. A, které započaly
vzdělávání ve spolupráci s PPP Rokycany. Účastnily se všech školních preventivních akcí jako
žákyně, ale i jako lektorky, kdy zejména vedly komunikaci mezi svými vrstevníky a učitelem.
Ve všech třídách ZŠ byl zrealizován základní preventivní program Třída plná pohody. Žáci 9.
A, pak pod vedením Mgr. Čikové z PPP Rokycany provedli vlastní evaluaci jejich devítiletého
působení na naší základní škole. V listopadu 2017 jsme zakončili naplňování cílů
preventivního projektu „Respektu, ochraňuj, pomáhej“. Projekt byl završen uspořádáním
Dne otevřených dveří. Výchova k respektu a vzájemné spolupráci nebyla jen primárním
výstupem tohoto projektu, ale prolíná se napříč mnoha vyučovacími předměty.
V současnosti jsme již vstoupili do nového projektu s názvem Čech, Evropan, demokrat.
Během tohoto školního roku nedošlo k výraznému nárůstu počtu projevů rizikového chování.
Je možné tedy konstatovat, že minimální preventivní program je postavený konstruktivně a
podporuje naplňování požadovaných cílů. Pokud se týká práce na zlepšení komunikace školy
se zákonnými zástupci žáků, zde máme bohužel mnoho rezerv, v této oblasti je třeba stále
intenzivně pracovat.
Cílem minimálního preventivního programu je působení na zdravý životní styl žáků, rozvíjení
jejich sociálních dovedností, odpovědnosti za chování. Je potřeba naučit žáky, aby si
uvědomovali následky svého chování a jednání, vytvářet pozitivní sociální klima ve třídě i
škole, rozvíjet komunikační dovednosti žáků, pěstovat právní vědomí, mravní a morální
hodnoty. Jeho úkolem je dále zvyšovat odolnost žáků vůči negativnímu působení nabídky
alkoholu a drog a dalších sociálně patologických jevů, poskytovat poradenskou činnost a
nabídnout využití volného času.
K realizaci MPP jsou využívány různé formy – přednášky, besedy, nácvik dovedností, peer
program, komunitní kruh, třída plná pohody, adaptační pobyty, kulturní akce, soutěže,
zapojení co největšího počtu žáků do kroužků.
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Naše škola podala v loňském školním roce projekt prevence rizikového chování pod názvem
„Respektuj, ochraňuj, pomáhej“, s jehož realizací jsme pokračovali od září do prosince
letošního školního roku.
V rámci projektu jsme uskutečnili řadu akcí - např. návštěvu Lidic, víkendový pobyt žáků 6. a
9. třídy ve Šlovicích, soutěže, besedy s odborníky, návštěvu Střediska výchovné péče, den
otevřených dveří. Ze získané dotace 15 000,- Kč bylo hrazeno vstupné do Lidic, doprava žáků
na víkendový pobyt, doprava do SVP Plzeň, ubytování žáků 6. a 9. třídy. Besedy a spotřební
materiál byl hrazen z rozpočtu školy a Unie rodičů.
Hlavním cílem projektu bylo vést žáky k pěstování tolerantních postojů vůči příslušníkům
všech sociálních vrstev, posilování schopnosti čelit projevům xenofobie, rasismu a násilného
chování a rozvoj kompetence k zodpovědnému chování. Důraz byl rovněž kladen na spojení
práv a povinností vyplývajících z členství v moderní lidské společnosti.
Žáci 2. stupně zpracovávali různou formou tato témata: Jsme stejní, nebo rozdílní?, Nejsme
tu sami – chraňme naši planetu, Handicap a život s ním, Každý věk má své potřeby, I
tolerance má své hranice. Žáci 1. stupně se zaměřili na upevňování vztahů ve třídě, způsob
trávení volného času, nácvik řešení rizikových situací. Na závěr projektu byl jako každý rok
uspořádán den otevřených dveří. Prezentace zadaného tématu proběhla v kmenových
učebnách a byla přístupná široké veřejnosti.
V únoru jsme podali novou žádost na kraj o dotaci z programu Podpora preventivních aktivit
a výchovy k toleranci v roce 2018. Hlavním záměrem projektu pod názvem „Čech, Evropan,
demokrat“ je vést žáky k uvědomování si své příslušnosti k České republice jako k zemi, jejíž
historie, současnost i budoucnost je pevně spjata s Evropou a demokratickými hodnotami.
Dalším požadovaným výstupem je také posilování schopnosti čelit projevům xenofobie,
rasismu a násilného chování a rozvoj kompetencí k zodpovědnému chování a obraně
tradičních evropských a demokratických hodnot. Důraz je rovněž kladen na spojení práv a
povinností vyplývajících z členství v moderní lidské společnosti.
Žáci 2. stupně budou zpracovávat různou formou téma vzniku a vývoje ČSR. Žáci 1. stupně se
zaměří na upevňování pozitivních třídních vztahů a nácvik řešení krizových situací.
Součástí projektu je návštěva Pražského hradu u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR,
adaptační pobyt žáků 6. a 9. třídy, besedy, soutěže, projektový den - prezentace prací žáků
jednotlivých tříd.
Žádali jsme o 40 500 Kč na dopravu do Prahy a na dopravu a ubytování ve Šlovicích. Získaná
dotace činí 15 000 Kč.
Žáci všech tříd školy byli zapojeni do akcí školní žákovské samosprávy, která vyhlašuje každý
měsíc soutěže.
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Vyhodnocení projektu pro školní rok 2016/2017 a 2017/2018
Název projektu: „Respektuj, ochraňuj, pomáhej“
Zdůvodnění projektu
Hlavním záměrem projektu bylo vést žáky k pěstování tolerantních postojů vůči příslušníkům
všech sociálních vrstev. Dalším požadovaným výstupem bylo rovněž posilování schopnosti
čelit projevům xenofobie, rasismu a násilného chování a rozvoj kompetencí k zodpovědnému
chování. Důraz byl také kladen na spojení práv a povinností vyplývajících z členství v moderní
lidské společnosti.
Motto: „Nečiň, co odsuzuje tvé svědomí, a neříkej, co není v souladu s pravdou“
Cílová skupina: žáci 1. – 9. třídy, žáci s SPU a SPCH, rodiče žáků, pedagogové
Realizace projektu: březen 2017 – listopad 2017
Přehled témat jednotlivých ročníků 2. stupně
6. ročník: Jsme stejní nebo rozdílní?
Nejsme tu sami – chraňme naši planetu
7. ročník: Handicap a život s ním
8. ročník: Každý věk má své potřeby
9. ročník: I tolerance má své hranice
Zadanými tématy se prolínalo klíčové slovo celého projektu - tolerance. Konkrétní zpracování
bylo v kompetenci žáků a jejich třídních učitelů. Téma tolerance se objevilo i
v mezipředmětových vztazích a navazovaly na něj tematické besedy a výjezdy. Projekt
ukončil Den otevřených dveří, který proběhl 23. 11. 2017. Z finančních důvodů nebylo možné
realizovat animační program, který měl být odměnou pro třídu, jež nejlépe zpracovala
zadané téma.
Žáci 1. stupně
V rámci našeho školního MPP a ve spolupráci s PEER programem, PPP v Rokycanech a Policií
ČR se do projektu zapojili také žáci 1. stupně, kteří se především seznamovali s pojmem
handicap a měli možnost si vyzkoušet, jaké to může být žít s handicapem. Aktivity proběhly
jak v hodinách prvouky, tak ve spolupráci se žáky 2. stupně. Pro obyvatele místního domova
pro seniory žáci připravili drobné vánoční dárky a nacvičili hudební vystoupení, tak jako
každoročně.
Realizace jednotlivých celků
1. březen 2017 – červen 2017
Žáci 2. stupně navštívili v průběhu měsíce května Lidice. Seznámení s osudy konkrétních
lidických občanů vedlo žáky k poznání, jak nebezpečné mohou být projevy netolerance a
xenofobie. Žáci zde absolvovali dva vzdělávací programy, prohlédli si muzeum a navštívili
pietní místa.
2. září 2017
Žáci 6 A, 6 B. a 9. ročníku absolvovali adaptační víkendový pobyt, jehož cílem bylo vzájemné
předávání zkušeností mezi těmito věkovými kategoriemi. Průřezovým tématem bylo opět
formování zdravých vztahů mezi žáky 2. stupně ZŠ. Do preventivních aktivit byli zváni i rodičů
žáků. Důraz byl především kladen na posilování tolerantního jednání a schopnosti
komunikace a spolupráce. Pobyt byl realizován v rámci spolupráce s PPP Rokycany.
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3. říjen 2017 – listopad 2017
Pro žáky byly připraveny odborné přednášky, které předpokládaly i aktivní zapojení žáků a
plně reflektovaly zvolené téma tolerance a respektu. Na jejich realizaci jsme spolupracovali s
Policií ČR v Rokycanech. Npor. Kamila Kroftová pro žáky připravila odbornou besedu na
téma chování žáků a jejich setkání se zákony ČR. Pro žáky 9. ročníku byly následné besedy
zaměřeny na získání právního minima pro mladistvé. Dalším diskutovaným tématem pak
bylo zajišťování osobního bezpečí a zásady chování v krizových situacích. Diskuzi s pracovníky
probačně – mediační služby se nepodařilo zrealizovat. Žáci šestých ročníků absolvovali 19.
12. 2017 návštěvu SVP v Plzni.
Den otevřených dveří, který projekt časově uzavřel, se uskutečnil 23. 11. 2017. Prezentace
zadaných témat probíhaly v kmenových učebnách a byly přístupné široké veřejnosti. Žáci
měli možnost své názory a získané postřehy a informace prezentovat jakýmkoliv způsobem.
Zároveň mezi sebou soutěžili o nejlepší zpracování tématu. Mezi důležitá kritéria patřily
celková výsledná podoby jejich třídy, hloubka uchopení tématu a schopnost prezentovat své
postoje nejmladším spolužákům. Hodnotiteli byli všichni hosté, návštěvníci, pedagogové i
samotní žáci. Z finančních důvodů však nebylo možné realizovat animační program, který
měl být odměnou pro nejúspěšnější třídu.
Předpokládaný přínos
Projekt si kladl za cíl především minimalizovat projevy netolerance a xenofobie ve školních
kolektivech a rozvíjet v žácích schopnost empatie a vzájemného porozumění a spolupráce.
Všechny realizované aktivity snad svoji protektivní úlohu splnily, což se pochopitelně bude
ukazovat v čase.
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Adaptační pobyt – rekreační středisko Šlovice
Adaptační pobyt školního roku 2017/2018 se uskutečnil v polovině měsíce září, ve dnech 15.
9. – 16. 9. 2017. Jako již tradičně byl určen žákům šestých tříd a devátého ročníku, tedy těm
nejmladším a nejstarším žákům 2. stupně naší základní školy. Již podruhé jsme měli možnost
strávit jej v rekreačním středisku Šlovice, v obci Hřebečníky. Areál je umístěn v krásném a
kouzelném prostředí křivoklátských lesů nad tokem řeky Berounky. K našim aktivitám jsme
využívali jak vnitřní prostor střediska, tak okolní louky a lesy a dokonce nám přálo i počasí.
Nezažívali jsme sice klasické babí léto, nicméně alespoň nepršelo a teploty byly celkem
přijatelné.

Letošní ročník kurzu byl dost početný, celkem se ho zúčastnilo 43 žáků a s nimi 4
pedagogové. Náš čas jsme strávili diskuzemi a rozhovory na nejrůznější témata, soutěžením,
pohybem, jídlem, ale také předáváním zkušeností těch nejstarších těm nejmladším. Již
tradičně nás navštívila pracovnice PPP Rokycany, která vždy přichází s novými nápady a
hrami zaměřenými na posilování pozitivních vztahů ve školních kolektivech. Letos se role
lektorky ujala Mgr. Petra Veselá. Bylo příjemné od ní slyšet, že práce se stupenskými žáky
pro ni bývá spíše odměnou než povinností.

Kromě pohybových aktivit se žáci zapojovali do soutěží vědomostních, ověřovali si své
znalosti např. ze zdravovědy či orientace v terénu. Závěrem se společnými silami pustili do
výtvarného díla, které zpodobňovalo jednotlivé třídní kolektivy jako ostrovy bezpečí a
důvěry.
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V našem programu jsme opět dali prostor rodičům našich žáků, kteří měli možnost účastnit
se spolu s námi sobotních aktivit, vidět své děti v plné práci. Potěšilo nás, že se našlo několik
statečných rodičů, kteří této možnosti využili a doufáme, že do budoucna jejich počet bude
narůstat.

Na závěr bych chtěla především pochválit naše žáky. Ve Šlovicích nás znovu přesvědčili, že
čas a úsilí, které jim věnují pedagogové a rodiče, jsou namířené správným směrem. Slova
jako pomoc, tolerance či milý úsměv dokáží přetvářet ve skutky a tím nám dělají velikou
radost. Přejeme všem našim žákům, aby se jim v novém školním roce dařilo.
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Den otevřených dveří.

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 se prostory naší základní školy (1. i 2. stupně) otevřely veřejnosti a
spoluobčanům, a to u příležitosti prezentace výsledků primárně preventivního projektu
„Respektuj, ochraňuj, pomáhej“ Uzavřeli jsme tímto pravidelné vzdělávání, přípravu a
dohotovení výrobků a prezentací. Stěžejním tématem projektu byla výchova žáků
k tolerantním postojům vůči všem odlišným sociálním i věkovým skupinám, rovněž ale i
výchova k vědomí, že tolerance má také své hranice.

Příprava takové akce jako je den otevřených dveří vyžaduje od každého z nás spoustu
energie a času navíc a proto bych chtěla ještě jednou poděkovat všem žákům, učitelům a
vedení školy za jejich obětavost, pracovitost a vstřícnost. Na financování celého projektu se
vedle vlastních zdrojů podílel také krajský úřad v Plzni, odbor školství. Na zajištění přispěl
částkou 15 000,- Kč.
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Dále děkuji rodičům a občanům, kterým není vzdělávání a výchova našich žáků lhostejná a
kteří je přišli podpořit a odměnit jejich úsilí pochvalou. Doufám, že se i v následujícím
školním roce společně sejdeme nad zajímavou a smysluplnou prací. Zbývá už jen popřát
krásné a šťastné Vánoce a mnoho zdraví a životní pohody v novém roce 2018.

Den otevřených dveří na 1. stupni
Jako každým rokem, tak i tento si naše škola připravila 23.11. Den otevřených dveří. Rodiče i
prarodiče se v hojném počtu přišli podívat, jak si jejich děti a vnoučata vedou v hodinách
českého jazyka, matematiky nebo při výuce angličtiny. V některých třídách se dospělí
dokonce aktivně zapojili do výuky. Například ve 2. A byly první dvě hodiny věnovány
mazlíčkům – zvířátkům, která se na chvíli stala vyučovací pomůckou. Vidět bylo pejsky, želvy,
kocoury i myšky a splnila se tak přání mnoha dětí, mít alespoň jeden den své zvíře ve škole.
Právní povědomí
Seznamovat žáky naší školy s právním řádem České republiky je povinnost nejen daná
školním vzdělávacím programem, ale je pochopitelně morální povinností každého
vyučujícího. Tematika je rozčleněna do některých výchovných předmětů, ale je to také
oblast, ve které spolupracujeme s Policií ČR. Naši školu proto pravidelně navštěvuje npor.
Kamila Kroftová z preventivního oddělení Policie v Rokycanech.
Hovoří se žáky o práci Policie v obecné rovině, upozorňuje je na normy, které se týkají
vzdělávání a jejich věku, hovoří o právech a povinnostech policistů a občanů atd. Velký
prostor žáci mají v dotazech, které bývají velmi různorodé a někdy i překvapivé. Velmi
zajímavá bývají setkání s praktickou ukázkou např. výstroje policisty či zadržení pachatele.
V letošním školním roce nás npor. Kamila Kroftová navštívila ve dnech 3. 10. a 10. 10. 2017.
K dalšímu setkání ještě dojde v červnu, kdy odbornou diskuzí projdou žáci končícího 9.
ročníku.
Bezpečné prázdniny.
Nadcházející čas letních prázdnin je pro nás každým rokem signálem, že je nejvyšší čas
připravit pro nejstarší žáky besedu na téma Právní povědomí. V této otázce spolupracujeme
s p. Hanou Kroftovou, policistkou z oddělení pro prevenci Policie ČR Rokycany.
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Během dvou vyučovacích témat se žáci dozvěděli mnoho konkrétních a jejich věku žádoucích
informací.
V internetové prezentaci lektorka postupovala od obecnějších témat jako je smysl práce
Policie ČR, vysvětlení některých pojmů (přestupek, trestný čin, mladistvý, trest, sankce,
ohledání místa činu…) ke konkrétním problémům, které je mohou o prázdninách potkat.
Bylo potěšující slyšet p. Kroftovou, jak chválí znalosti a vědomosti našich žáků, kteří poměrně
úspěšně reagovali na její dotazy. Nejvíce dotazů z jejich řad se týkalo užívání alkoholu a
jiných návykových látek a dopravních přestupků. V závěru pak lektorka vyzvala žáky ke
skutečně zodpovědnému chování v prostředí velkého města, do kterého začnou v září
pravidelně dojíždět.
Říká se, že prevence znamená předcházení problémům. Doufejme, že se tedy letošním
deváťákům zdaleka vyhnou.
PEER program – vrstevnický program
Naše škola je zapojena do PEER programu „Zdravý životní styl“. Slovo peer pochází
z angličtiny, jedním z jeho významů je vrstevník. Cílem programu je s pomocí vybraných žáků
školy - peer aktivistů pomáhat těm, kteří mají problémy se zařazením do školního kolektivu,
kteří se neumějí účinně bránit tlaku vrstevníků, kteří jsou ohroženi šikanou.
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.
Jako peer aktivisté pracovaly žákyně 8. třídy - B. Dachová, M. Krocová, E. Kušková, které
pomáhaly s preventivními programy, s peer programem, s akcemi školy - zápis dětí do 1.
třídy ZŠ a MŠ, s prodejem předmětů pro charitativní účely, s tvorbou nástěnek, přípravou
soutěží apod.
Peer aktivisté se pravidelně scházeli v PPP Rokycany, kde s nimi pracovala Mgr. Věra Čiková a
Mgr. Petra Veselá.
Cílem setkání bylo předat zúčastněným nejen informace k jednotlivým lekcím peer
programu, ale zároveň se zaměřit i na jejich osobnostní rozvoj, jejich schopnost působit na
své mladší kamarády, na schopnost uvědomit si vlastní podíl odpovědnosti na fungování
vztahů ve škole. Povinností peer aktivistů je nejen působit v peer programu, ale zároveň
fungovat jako spojovací článek při řešení konfliktů mladších spolužáků.
Zapojili jsme se do sbírek pro charitativní účely - Fond Sidus, Život dětem, PESOS, vybrali
jsme a poslali na účet těchto organizací 5130,- Kč.
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Uskutečněné akce - preventivní programy rizikového chování 2017-18

Datum

Název

Místo konání

Třída

Poznámka

15. 9 16. 9.

Víkendový pobyt s
preventivním
programem

Šlovice,
Hřebečníky

6., 9.

Předávání zkušeností
žáků 9. třídy žákům 6.
třídy „Jak přežít na 2.
stupni“ preventivní
program s P. Veselou
Preventivní program
zaměřený na pomoc k
včasné adaptaci dětí ve
školním kolektivu, na
podporu pocitu
sounáležitosti, bezpečí,
spolupráci, řešení
konfliktů, respektování
ostatních
Beseda s p. Kroftovou,
mluvčí Policie ČR

19. 10.
13. 12.
26. 4.

Třída plná pohody

škola

1. – 5.

3. 10.
10. 10.

Policie ČR – právní
povědomí

škola

6.- 9.

28. 11.
5. 12.

Nechtěné těhotenství

škola

9.

Přednáška a následná
beseda

19. 12.

Středisko výchovné
péče

Plzeň

6.

Beseda v SVP, seznámení
s činností SVP

18. 4.
2. 5.

Peer program

škola

6.

27. 3.

Osobní bezpečí

škola

8., 9.
dívky

12. 6.

Právní minimum

škola

8., 9.

25. 6.

Preventivní program můj život

škola

9.

Čtyřhodinový
preventivní program
s koordinátorkami
prevence a peery školy
Beseda o násilí na
ženách s p. Kroftovou,
mluvčí Policie ČR
Beseda s p. Kroftovou,
mluvčí Policie ČR
PPP Rokycany –
V. Čiková

Úkoly pro příští školní rok:
– pokračovat v projektu „Čech, Evropan, demokrat“
– 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 víkendový pobyt žáků
– podat nový projekt v rámci prevence negativního chování žáků

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
2
61

počet účastníků
890
100
14030

7.1 Spolupráce
Spolupráce školy na regionální úrovni
- Obec Břasy

- Úřad práce v Rokycanech – volba povolání
- PPP
- Unie Rodičů při ZŠ
- Sportovní organizace v obci (kopaná, házená, ASPV)
- Ochránci přírody
- Hasičský záchranný sbor
- Myslivecké sdružení
- MAS Světovina
- Hospodářská komora Plzeňského kraje
7.2 Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v mezinárodních a rozvojových programech
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 jsme realizovali projekt z programu PK - Podpora
preventivních aktivit a výchovy k toleranci pod názvem „Respektuj, ochraňuj, pomáhej“ a
získali dotaci 15 000 Kč.
V únoru 2018 jsme podali nový projekt z programu PK - Podpora preventivních aktivit a
výchovy k toleranci pod názvem „Čech, Evropan, demokrat“. Projekt si klade za cíl rozvíjet
v žácích schopnost reálného vnímání současného světa, umění přijímat konstruktivní řešení a
eliminovat ze svých hodnotových žebříčků projevy lidské netolerance, rasismu a xenofobie.
Hlavním cílem projektu je výchova žáků k vytváření bezpečného a hodnotově správného
prostředí. Součástí projektu je opět společně strávený čas a předávání zkušeností žáků 6. a 9.
třídy v RZ Šlovice - Hřebečníky, dále besedy, návštěva SVP a na závěr prezentace prací na dni
otevřených dveří. Získaná dotace činí 15 000 Kč.

26

ZŠ a MŠ Stupno

7.3. Zájmová činnost organizovaná školou

7.3.1 Hodnocení kroužků při školní družině za školní rok 2017 / 2018
V letošním školním roce ve ŠD fungovalo celkem 8 zájmových útvarů. V prvním oddělení
(Gothová J.) to byly tradičně pohybové hry, které se konaly každý pátek v době od 13,45 –
14,30 hod.
Další nový zájmový útvar byly počítače, které se konaly každou středu od 13,00- 14,00 hod.
v 1. oddělení (Gothová J.). Hlavním cílem počítačů bylo naučit se přihlásit, orientovat se
v klávesnici, seznámit se s vyhledávači informací, práce s obrázky i textem, což jsme využívali
k tvorbě zajímavých prací a projektů ve ŠD.
Tolik populární pohybové hry probíhaly i ve všech ostatních odděleních. A to 2. oddělení
(Pánková J.) v pátek od 13,00- 13,45, 3. oddělení (Pitrmanová R.) ve středu od 13,00 – 14,00
a ve 4. oddělení (Berešová A.) také ve středu od 14,15- 15,15 hod. Cílem pohybových her
bylo plnohodnotně vyplnit čas žáků ve ŠD a také naučit je základním pohybovým
dovednostem. Žáci se postupně učili, jak se dodržují pravidla jednotlivých her, jak přijmout
prohru, týmové spolupráci, sportovnímu chování a někteří se ze všech sil snažili získat si chuť
ke sportu a pohybu. Ke zpestření našich pohybových dovedností nám výborně posloužily
posilovací stroje a venkovní hřiště v areálu školy. Většina žáků zvládla pravidla drobných
pohybových her, soutěží ve družstvech, driblování a pravidla velké vybíjené. Všichni žáci
sportovali s radostí, chutí a energií.
Dalším novým zájmovým útvarem bylo Hravé čtení, které se konalo každý čtvrtek ve 3. a 4.
oddělení (Berešová A., Pitrmanová R.) a to od 14,30 -15,15, kde jsme značně prohloubili
spolupráci s knihovnou, abychom u žáků získali zájem o četbu, naučili žáky naslouchat,
odpočívat, diskutovat a vnímat obsah přečtené literatury.
Dalším novým zájmovým útvarem byly Hudební hrátky, které se konaly každé pondělí od
14,30- 15,15 (Gothová J.). Tato aktivita byla určena hlavně pro 1. a 2. oddělení ŠD, ale
docházeli sem i žáci z ostatních odděleních. Naučili jsme se spoustu nových písniček, ale i
drobné tance (makarena, ptačí tanec, mazurka), také nenáročné rytmické hry, které nám
zpestřily čas mezi zpíváním.
Jsem ráda, že se nám podařilo sladit provoz a pracovní doby vychovatelek tak, že se povedlo
zavést nové aktivity do činností ŠD, které nadchly všechny věkové kategorie žáků i nás.
Pokud to bude možné, byla bych ráda, kdyby ŠD všem žákům zůstala místem s bohatou
nabídkou bezplatných zájmových útvarů, které vzbudí nadšení, radost, vůli, zvídavost,
kreativitu a chuť pracovat, kterou my rozhodně máme.
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7.3.2 Hodnocení kroužků školy
MALÝ ZÁCHRANÁŘ - M. Arenšteinová
Letošní školní rok jsme se s vybranými žáky čtvrtých a pátých tříd scházeli každé úterý od
12,15 hodin. Během hodiny se žáci naučili poskytnout první pomoc, zavolat na tísňovou
linku, správně identifikovat varovné signály, znát pravidla chodce a cyklisty a mnohé z dalších
činností, které se mohou naskytnout při řešení mimořádné události. Z páté třídy navštěvoval
kroužek Samuel Pechmann, Jakub Hůlka, Šimon Halíř, ze čtvrté třídy Tomáš Dach, Aneta
Špačková, Karolína Nová, Lucie Mašterová, Anna Soukupová.
25. 5. 2018 vyvrcholilo naše úsilí okresním kolem soutěže Malý záchranář, tradičně konaný
v areálu základní školy T.G.M. v Rokycanech. Náš tým ve složení Samuel Pechmann, Jakub
Hůlka, Šimon Halíř a Tomáš Dach vybojoval první místo a postup do krajského kola.
To se uskutečnilo 12. června v areálu Požární stanice Plzeň Košutka. Soutěže se zúčastnilo 18
družstev, vítězů okresních kol Plzeňského kraje. I zde byla soutěž rozdělena na praktickou i
teoretickou část. Bohužel se nám tolik nedařilo a obsadili jsme páté místo.
Kroužek anglického jazyka 1. stupeň - H. Racková
Se scházel od začátku října do dubna (z důvodu zahájení výuky plavání). Žáci 3. A si opakovali,
procvičovali a prohlubovali učivo. K osvojování slovní zásoby byla využívána hlavně
interaktivní tabule a obrázky.
Aktuálně byla zařazena témata Vánoce a Velikonoce – slovíčka, zvyky, říkadla, písničky.
Kroužek anglického jazyka 1. stupeň - A. Racková
Tento kroužek byl určen pro žáky 4. A. Scházeli jsme se od začátku září do konce května. Žáci
si zde opakovali, procvičovali a prohlubovali učivo. K osvojování slovní zásoby byla využívána
interaktivní tabule, obrázky a různé kartičky. Do kroužku byla zařazována i témata týkající se
svátků.
Hodnocení práce pěveckého kroužku - I. Heringová
V průběhu školního roku kroužek navštěvovalo 21 žáků druhé, třetí, čtvrté a páté třídy.
Scházel se pokud možno jedenkrát týdně. Jedna hodina trvala 45 minut. Zpívali jsme
především písně lidové a pro děti.
Náplň hodin:
- nacvičování správné techniky zpěvu (dýchání, šetření dechu, tvoření tónu,
správná artikulace)
- nacvičování písní
- doprovod na dětské hudební nástroje – rytmus
- nacvičování jednoduchého dvojhlasu, kánonu
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Účast na kulturních akcích:
1. pololetí:
- Den železnic – 16. 9.
- vystoupení pro bývalé pracovníky školy – 7. 12.
- adventní koncert v Prokopcovně – pro rodiče a rodinné příslušníky – 12. 12.
- vystoupení v DPS – 15- 12.
2. pololetí:
- samostatné vystoupení na Noci kostelů – 24.5. Tuto akci podpořili svojí účastí i
někteří žáci druhého stupně, kteří v minulých letech kroužek navštěvovali.

Hodnocení práce keramického kroužku - M. Kalinová
Keramický kroužek se scházel od 3. 10. 2017 každé úterý od 13:00 – 14:30, ve druhém
pololetí již od 12:15. Navštěvovalo ho celkem 5 žáků z 8. třídy.
Komornější sestava umožňovala individuálnější přístup a dávala účastníkům větší prostor pro
realizaci vlastních, již složitějších návrhů. Většina žáků navštěvovala kroužek již několikátým
rokem, a tak velmi zdatně ovládají základní technologické postupy při práci s keramickou
hmotou (propracování, vyvalování, tvarování, vlhčení, lepení, sušení, začištění, výpal,
glazování a další).
Návrhy výrobků si buď samostatně nakreslili, nebo vyhledali na internetu. Každý tak pracoval
na svém individuálním výrobku. Letos naši mladí keramici vytvářeli např. vázy, stojánky na
tužky, keramické reliéfy, obaly na květináče, ale také velkorysejší figurální sestavy.
Zhodnocení činnosti dopravního kroužku - Š. Častorálová
V letošním školním roce se na „Dopravní soutěž mladých cyklistů“ žáci opět připravovali
v rámci dopravního kroužku, který se konal vždy v pátek od 13.00 do 14.30.
V letošním školním roce se připravovalo pouze jedno družstvo starší kategorie ve složení žáci
7. třídy Ondřej Řáha, Eliška Kušková, Martina Krocová a Barbora Dachová,
z 8. třídy družstvo doplnil Vilém Pechmann. Žáci se pečlivě připravovali během celého
školního roku, a tak všechny 4 disciplíny zvládli velice dobře.
Během soutěže musí každý „mladý cyklista“ projet jízdu zručnosti, prokázat teoretické
znalosti pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích při testech a prakticky podle
nich zvládnout jízdu na dopravním hřišti pod přísným dohledem dopravních policistů a
poslední disciplínu tvoří názorná ukázka poskytnutí první pomoci.
Žáci i v letošním roce dosáhli výborných výsledků, ve své kategorii vyhráli v okresním i
krajském kole a zajistili si tím postup do celostátního finále.
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Kroužek miniházené
Ve školním roce 2017/2018 rozšířil kroužek miniházené svoji činnosti i o atletickou náplň, a
to vzhledem k tomu, že se naše škola zapojila do projektu Atletika do škol pořádaného pod
záštitou Českého atletického svazu.
O kroužek je ze strany žáků stále velký zájem, který jsme bohužel nebyli s to v plném rozsahu
uspokojit. Trénovali jsme pravidelně každé úterý od 14.30 do 15.30 hodin. Většina účastníků
kroužku pak naši školu reprezentovala ve školní lize miniházené a díky zájmu žáků jsme mohli
vytvořit 1 družstvo dívek a 2 družstva chlapců – těch starších, zkušenějších a benjamínků,
kteří sice zatím sbírali zkušenosti, ale rozhodně se v soutěži neztratili. Celkem jsme během
školního roku sehráli 5 turnajů, kterých se kromě naší školy zúčastnila také škola z Radnic,
Chrástu a Ejpovic. V kategorii dívek jsme obsadili celkově 2. místo, v kategorii chlapců jsme
slavili vítězství.
Cílem kroužku však není pouze miniházená. Jde nám především o to, aby se pohyb stal
nedílnou součástí volného času našich žáků, aby získali k aktivnímu pohybu pozitivní vztah a
přispěli jsme k rozvoji jejich zdravého životního stylu.
7.4. Školní žákovská samospráva
Školní žákovská samospráva, ustavená na začátku září, pracovala ve školním roce 2017-2018
v tomto složení:
- předseda
- místopředseda
- ostatní členové

A. Zikmundová (9. A)
A. Topinková (9. A)
V. Pechmann (8. A)
M. Kermesová (8. A)
J. Čejková (7. A)
K. Zrůstová (7. A)
V. Vodrážková (6. A)
M. Topinková (6. B)

Celoroční soutěž školní samosprávy na 2. stupni
Žákovská samospráva organizovala pod vedením p. uč. Kalinové v rámci celoroční soutěže
celou řadu akcí:
- Cestovatelský den
- Halloweenský strašný den
- Adventní "tučňáková" soutěž
- Mikulášská nadílka
- Ve dvou se to lépe táhne
- Velikonoční básnění
- Korálkový kvíz
- Tmavomodrý den
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Letošní 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.
V průběhu celého školního roku byl také hodnocen pořádek ve třídách a šatně. Hodnocení
prováděli každý týden zástupci jednotlivých tříd, nebo vyučující. Třídy tak opět získávaly
cenné body do celoškolní soutěže, která vyvrcholila na konci školního roku vyhlášením
vítěze. Nejčistší třídou v tomto roce byla 7. A a 6. B, které pravidelně získávaly vysoké
ohodnocení.
Kromě těchto kolektivních soutěží se mohli žáci uplatňovat také individuálně. Svůj um a píli
projevovali v luštění rébusů, vyvěšovaných na nástěnce, nebo jako mladí pisatelé nás ve
svých článcích a zprávách informovali o různých školních či mimoškolních akcích.
Další body žáci v tomto roce úspěšně získávali účastí na různých olympiádách a sportovních
soutěžích.
Vítězem celoroční soutěže tříd ve školním roce 2017/2018 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 (436 bodů)
2. místo (403 bodů)
3. místo (348 bodů)

8.třída
9.třída
7.třída

1 000,- Kč
600,- Kč
400,- Kč

Sběrová soutěž
Žákovská samospráva taktéž organizuje sběr papíru a PET víček. Do této soutěže jsou
zapojeni žáci 1. – 5. třídy. Ze získaných peněz dostávají nejlepší sběrači věcné odměny a
nejaktivnější třída finanční odměnu do třídního fondu.
1. místo (1 254,4 kg)
2. místo (722,5 kg)
3. místo (331,5 kg)
4. místo (231 kg)
5. místo (199,5 kg)
6. místo (120,5 kg)
7. místo (109,5 kg)
8. místo (64 kg)

třída 2. B
třída 1. B
třída 5. A
třída 1. A
třída 2. A
třída 3. B
třída 3. A
třída 4. A

Žáci celkem sebrali 3 0331, kg papíru a 110 kg PET víček.
Hodnocení jednotlivců – nejlepší žáci ve sběru:
1. místo (620 kg)
Jan Kalouš (2. B)
2. místo (380 kg)
Adam Kolář (1. B)
3. místo (180 kg)
Lukáš Vondrák (2. B)
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Nejlepší žák školy
Na konci školního roku je také z řad 9. třídy vyhlašován nejlepší žák školy. Kritéria zhodnocují
celkový prospěch na 2. stupni, získané pochvaly a účast v olympiádách a sportovních
soutěžích. V letošním roce tento titul obdržela Kamila Krocová, na 2. místě se umístil Michal
Nový a třetí místo obsadila Magdaléna Huclová.
Akce školní samosprávy
Cestovatelský den (27. září 2017)
Školní rok jsme v rámci školní žákovské samosprávy zahájili první mezitřídní soutěží, která se
nesla ještě trochu v duchu prázdnin. Ty bývají často využívány k cestování, tedy poznávání
neznámých koutů nejen naší republiky, ale i Evropy či zbytku světa. Můžeme se setkat s
různými zvyky, mentalitou, kulturou, s unikátními památkami i přírodními krásami. Naše
zářijová soutěž byla příležitostí, jak si tak trochu zacestovat i na začátku školního roku, kdy už
jsme byli vrženi do víru školních povinností. Navíc na termín soutěže, 27. září, připadá
Světový den turistiky (nebo též Světový den cestovního ruchu).

Soutěž se skládala z několika částí. Nejdříve si žáci pro svou třídu vybrali jednu
z nejoblíbenějších destinací. Na výběr měli Řecko (9. A), Itálie (8. A), USA (7. A), Egypt (6. A) a
Německo (6.B). Volba probíhala v duchu hesla „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“
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Poté si žáci vlastnoručně zhotovili vlajku daného státu ve formátu A3. Hodnotila se estetická
stránka provedení. Následně si každá třída zjistila, jak zní obvyklý pozdrav v jejich destinaci, a
synchronně si nacvičila jeho výslovnost.
Nejdůležitější součástí úkolu bylo „vybarvení se“ podle vlajky vybraného státu. Žáci se
museli v rámci třídy domluvit na barevném rozložení tak, aby byly zastoupeny všechny barvy
jejich vlajky. Nejsnazší to tedy v tomto ohledu měla 9. A, která si vystačila s modrou a bílou
barvou (Řecko). Ostatní třídy pak kombinovaly vždy tři barvy. Očividně to nebyl problém.
Třešinkou na pomyslném dortu pak byl tzv. bonus. Alespoň jeden žák ze třídy se měl
stylizovat do typické podoby obyvatele daného státu, tedy měl představovat typického Řeka,
Itala, Američana apod. Všechny třídy tento bonus s kreativitou splnily, a tak se jim body
zdvojnásobily.
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Nejúspěšnějšími třídami byly 6. A, 8. A a 9. A, následovala 7. A a 6. B.
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Halloweenský strašný den (31. října 2017)
Poslední říjnový den se slaví Halloween, tedy anglosaská obdoba našich Dušiček, během
nichž si lidé připomínají zesnulé předky. V další soutěži jsme se tedy (podobně jako už
v předchozích letech) drželi tohoto tématu. Hlavním rysem svátku Halloween je
strašidelnost, odtud tedy název naší soutěže a její hlavní zaměření.

Úkolem bylo "vyparádit se" v úterý 31. října tak, aby žáci co nejvíce evokovali ponurou a
děsivou halloweenskou atmosféru.
Cílem nebylo navodit si depresivní náladu, ale naopak užít si spousty legrace a také ocenit
některé obzvlášť vyvedené masky a kostýmy.

Žáci se mohli inspirovat rozličnými halloweenskými symboly, např.: dýněmi, duchy,
čarodějnicemi a černými kočkami a dalšími strašidelnými převleky.
Někteří se zapojili jen tím, že se oblékli do typické barvy (oranžová, černá, bílá). Jiní byli
sofistikovanější a propracovanější a vypilovali svůj děsivý vzhled třeba malbami na obličej.
Nejděsivějšími třídami byly 7., 8. a 9. třída.
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Adventní soutěž s tučňáky (prosinec 2017)
Po celé adventní období se žáci 2. stupně scházeli u papírových tučňáků, z jejichž kapsiček si
losovali záludné i vtipné otázky.
Letos jsme naši tradiční soutěž trochu inovovali. Zůstalo losování zástupců tříd podle čísel.
Novinkou ale byly barevné kartičky, které žáci vkládali do vybrané kapsičky tučňáka. Podle
čísla jim pak byla přečtena otázka. Žáci si také mohli zvolit ze dvou typů otázek. První skupinu
tvořily klasicky zábavné otázky, druhá kategorie zahrnovala české frazémy (rčení, přísloví,
pořekadla). Úkolem bylo dokončit neúplný frazém a vysvětlit ho. Kapsičky tučňáků se pomalu
zaplňovaly barevnými kartičkami, okruh otázek se zužoval.
Soutěžící třídy se scházeli vždy v úterý a ve čtvrtek o velké přestávce. Za celé adventní
soutěžení se stalo jen jedinkrát, že by třída nedokázala odpovědět, a nezískala tedy
žádný bod.
Nejúspěšnějšími řešiteli byli žáci 9. A, následovala 7. A, 6. A, 8. A a pětici uzavírala 6. B.
Mikulášská nadílka (5. prosince 2017)
Na úterý 5. prosince se vždy těšily a stále těší všechny děti, tedy aspoň ty hodné. Ty zlobivé
mají možná trochu obavy. Mikulášská nadílka není totiž jen o čokoládových sladkostech,
perníčcích a bonbónech, ale také trochu o tom pokárání a postrašení a snaze přimět malé
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nezbedníky k poslušnosti. K tomu mají dopomáhat zejména čerti, doprovázející v hojném
počtu Mikuláše s andělem.
Také na naší škole se „čertisek“ vyrojil hojný počet, dva nebeští andělé a jeden důstojný
Mikuláš. Žáci 9. třídy se s radostí ujali své role a kárali, strašili, domlouvali, ale také
odměňovali. Žáci na 1. stupni s očima dokořán sledovali celý mikulášský průvod, odříkávali
básničky nebo společně s paní učitelkami zazpívali písničku.
Odpoledne pak proběhl ještě program ve školní družině.
Ve dvou se to lépe táhne (16. února 2018)
Inspiraci pro únorovou mezitřídní soutěž, již jsme vyhlásili pod názvem "Ve dvou se to lépe
táhne", jsme nalezli ve dvou různorodých svátcích tohoto období. Spojili jsme tradici
masopustu s dnes již obecně rozšířeným anglosaským svátkem sv. Valentýna.

Svátek zamilovaných, který připadá na 14. února, je zasvěcen nejrůznějším projevům lásky a
náklonnosti. V obchodech se setkáváme s mnoha srdíčkovými produkty a vládnoucí barvou
je růžová a červená. Všichni ale víme, že s vyjádřením své lásky nemusíme čekat zrovna na
Den svatého Valentýna. A také se jistě všichni shodneme, že mít „parťáka“ je důležité. Ve
dvou se to zkrátka lépe táhne.
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A toto pravidlo platí téměř všude – v rodině, ve škole, na cestách... Když se nám nedaří,
máme vedle sebe spřízněnou duši, která nás podpoří, poradí, pomůže. Když jsme naopak
úspěšní, naše štěstí vzroste s možností sdílet tyto radosti.

Lidé se skvěle doplňují, každý umí něco, a tak díky spolupráci mohou dosáhnout
obdivuhodných výsledků. Jeden je skvělý hudební skladatel, druhý textař, jeden umí
navrhovat koupelny, druhý je zase bezkonkurenční řemeslník, jeden má originální nápady,
druhý je umí prakticky realizovat... A nekonečné případy vzájemného doplňování najdeme i
mimo naši lidskou společnost. Takový párek je bez rohlíku jen poloviční požitek, stejně i
těstoviny bez sýru, zubní pasta je bez kartáčku ztracená, podobně i jedna bota bez druhé, Pat
bez Mata, princezna bez prince, Jeníček bez Mařenky...
38

ZŠ a MŠ Stupno

Naši žáci dostali tedy jasný úkol. Najít si ve třídě někoho do dvojice a s ním se stylizovat do
dvou osob, bytostí, věcí, které tvoří nerozlučný pár. Hlavním záměrem bylo užít si legraci,
pobavit se nad originálními kostýmy, kterých ve výsledku bylo opravdu dost. Příkladem budiž
Štaflík a Špagetka, Jing a Jang, pacient a lékař, myšky Mickey a Minie, dokonce se utvořily i
trojice Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Červená karkulka s myslivcem a babičkou a podobně.

Nejnápaditější byla bezpochyby 8. A, která se svojí 100% účastí vybojovala 15 bodů, stejně
tak i 9. A. Následovali žáci 6. A, 7. A a 6. B.
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Velikonoční básnění (březen 2018)
Březen je měsíc, s nímž přicházejí první známky jara, ale také Velikonoce, nejdůležitější
křesťanský svátek. Pro většinu z nás však představují spíše období volna a hojnosti. Z
lidových tradic přežívá v podstatě jen pečení beránka nebo mazance, barvení vajíček, pletení
pomlázky a hodování. Naši žáci se každoročně věnují tomuto svátku i v rámci různých
vyučovacích předmětů. Připomínají si historické souvislosti a zároveň sdílejí vlastní
zkušenosti a zážitky, prožitky.
Tentokrát měli žáci za úkol vymyslet veselou 8veršovou básničku na velikonoční téma.
Všechny třídy se pustily do básnění s kreativním nadšením, a tak záhy již byly na světě první
básně. Opakující se motivy nepřekvapily, takže jsme se mohli dočíst třeba, že "Pomlázku si
ozdobím, na holky se připravím", nebo třeba, že " Naše milá babička
umí pěkná vajíčka".
Nakonec byly všechny zúčastněné třídy odměněny plným počtem bodů.

Korálkový kvíz (květen 2018)
Poslední dva květnové týdny soutěžili žáci v tzv. korálkovém kvízu. V průběhu týdne byly na
nástěnce zveřejňovány hádanky či otázky zejm. z oblasti živé přírody.
Úkolem bylo vyřešit je co nejrychleji a správnou odpověď odevzdat na papíru do sborovny.
Za nejrychlejší správnou odpověď získala vítězná třída papírový "korálek" v barvě, již si
předem vybrala. Korálek v podobě barevného kolečka pak žáci navazovali jeden za druhým,
takže v závěru vznikl barevný náhrdelník, kde se barvy střídaly podle úspěšnosti jednotlivých
tříd.
Ukázalo se, že nejrychlejší a v odpovědích nejpřesnější je 9. třída, a proto i ve výsledném
korálkovém řetězu převládala růžová barva, připadající právě deváťákům. Bonusové body za
sérii tří po sobě jdoucích korálků nezískal nikdo. Na druhém místě skončila 6. B a následovala
6. A.
Tmavomodrý den (11. června 2018)
Každoročně pořádáme coby poslední mezitřídní soutěž barevný den v souladu s barvou
třídních triček, příp. mikin našich deváťáků. V pondělí 11. června se tak konal
tmavomodrý den s růžovým akcentem, který odpovídal barevné korunce na zadní straně
mikin devaťáků.
Všichni dostali za úkol obléknout se do tmavě modré barvy v co největší míře a dozdobit svůj outfit
ještě nějakým sytě růžovým doplňkem – náramkem, pokrývkou hlavy, ozdobou ve vlasech, kravatou…

Dle předpokladů zvítězili žáci 9. A, následovala 8. A a 6. A.

40

ZŠ a MŠ Stupno

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).

Cvičná evakuace školy
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).
Cvičná evakuace školy
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7.6. Účast v soutěžích
Soutěže a olympiády ve školním roce 2017 / 2018
Jméno žáka, soutěž

třída

OK-místo

KK - místo

Zeměpisná olympiáda
Vodrážková Veronika
Nový Filip
Záhrubský Milan
Krocová Martina
Kušková Eliška
Čejková Jana
Pechmann Vilém
Krocová Kamila

6. A
6. A
6. B
7. A
7. A
7. A
8. A
9. A

10.
18.
7.
3.
10.
5.
2.
7.

Německý jazyk
Krocová Kamila
Nový Michal

9. A
9. A

5.
8.

-

Český jazyk
Krocová Kamila
Nový Michal

9. A
9. A

8.
14.

-

Dějepis
Krocová Kamila
Nový Michal
Přibyl Tomáš

9. A
9. A
9. A

5.
17.
21.

-

Fyzikální olympiáda
V. Pechmann,
L. Volek
M. Planeta

8.A
8.A
9.A

8.
10.
5.

Matematika
M. Záhrubský,
F. Totzauer
Š. Štrunc
V. Pechmann
K. Krocová,
M. Planeta

6.B,
6.B
8.A
8.A
9.A
9.A

23.
30.
21.
7.,
14.
17

Pythagoriáda
O. Řáha,
J. Čejková
M. Krocová
B. Dachová

7. A
7. A
7. A
7. A

3.
12.
16.
17.
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Jméno žáka, soutěž

třída

OK-místo

Anglický jazyk
Veronika Vodrážková
Barbora Dachová
T. Pitrmanová,
V. Nová

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

8.
9.
10.,
14.

Malá angličtina
Zuzana Čejková
Adam Průha

4.A
5.A

22.
8.

Malý záchranář
S. Pechmann
Š. Halíř
J. Hůlka
T. Dach

5. A
5. A
5. A
4. A

1.
1.
1.
1.

Atletický čtyřboj

starší žáci
starší žákyně
mladší žáci
mladší žákyně

8. místo
9. místo

Florbal
hoši 8., 9.

5. místo

Házená
hoši 8., 9.
dívky 8., 9.

5. místo
4. místo

Volejbal
hoši 8., 9.
dívky 8., 9.

5. místo
8. místo

Přespolní běh
HML: Špilar, Štochl
DML: Rišková, Krocová Martina
HST: Štrunc, Hora
DST: Huclová, Krocová Kamila

10., 17.
3., 8.
9., 11.
6., 15.

Malá kopaná
hoši mladší
hoši starší

5. místo
5. místo
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Jméno žáka, soutěž

třída

Pohár rozhlasu - atletika
hoši starší
dívky starší
hoši mladší
dívky mladší

9. místo
10. místo
8. místo
3. místo

Dopravní soutěž mladých cyklistů
V. Pechmann, O. Řáha, M. Krocová, E.
Kušková

8.A, 7.A, 7.A,
7.A

OK-místo

1.

KK - místo

1.
3.

Pechmann Vilém

8.A

1.místo
republika
chlapci

V soutěži škol okresu Rokycany jsme ve sportovních soutěžích obsadili 8. místo – 2. stupeň,
dělené 6. místo – 1. stupeň, což jsou vynikající výsledky.
Celkově lze přípravu našich žáků na soutěže hodnotit kladně, velký podíl na tomto
umístění mají především p. učitelky, které žáky na soutěže a olympiády připravují.

Sportovní soutěže 1. stupně ZŠ Stupno
Dne 30. 11. 2017 jsme se s žáky 4. a 5. ročníku poprvé zúčastnili florbalového turnaje, který
již několik let pro žáky 1. stupně organizuje ČFS. Na turnaj jsme se již v předstihu připravovali
v hodinách TV a výsledek našeho snažení byl více než příznivý. Turnaj jsme vyhráli (chlapci
prohráli pouze úvodní zápas a to s těsným rozdílem jediné branky) a postoupili jsme do
krajského kola. Příjemným bonusem je i získání sady florbalových hokejek v hodnotě 3 000
Kč, které družstvo a za účast turnaji získalo.
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Florbal – krajské kolo
19. ledna 2018 se hoši 4. a 5. tříd zúčastnili krajského finále turnaje žáků 1. stupně
pořádaného Českým florbalovým svazem. Na turnaj se žáci naší školy kvalifikovali poté, co
zvítězili v okresním kole v Rokycanech. Turnaj byl velmi dobře obsazen, účastnili se hlavně
žáci škol se sportovním zaměřením. Přesto se naši hoši rozhodně neztratili, do všech zápasů
šli s plným nasazením a pokaždé dali soupeři alespoň jeden gól. Celkové 8. místo je
rozhodně velkým úspěchem.
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V letošním roce se mladší dívky poprvé zúčastnily florbalového turnaje, který se konal 7. 12.
2017 v Rokycanech v házenkářské hale vedle zimního stadionu. Dívky nehrály špatně,
některé byly velmi průbojné, ale na oceňovaná místa to nestačilo – skončily na 5. místě. Ale i
to není pro začátek zlé 

Jarní období je plné soutěží
V jarním období se rozběhla i okresní kola sportovních soutěží - volejbal, malá kopaná, Pohár
rozhlasu v lehké atletice, McDonald´s Cup v kopané, přespolní běh, Preventan cup ve
vybíjené. A jak jsme ve sportovních klání uspěli?
Vybíjená
Ve čtvrtek 19. 4. se v Rokycanech v ZŠ Jižní předměstí konalo okresní kolo ve vybíjené –
děvčata 4. – 5. třída. Družstva byla rozdělena do dvou základních skupin. V prvním zápase
nás čekal soupeř z Rokycan – ZŠ Masarykova a ve druhém zápase ZŠ Zbiroh. Oba zápasy jsme
bohužel prohrály, ale ten druhý jen o jednoho vybitého hráče. Bojovaly jsme tedy o 5. místo
se ZŠ Strašice. Tento boj jsme ale na plné čáře vyhrály, Strašice jsme porazily a odvezly jsme
si 5. místo. Někteří si mohou říkat, že jsme mohly být lepší, ale jak se říká „Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se“. S tímto heslem jsme do Rokycan jely a všechny zápasy jsme si
s děvčaty užily.
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McDonald’s Cup
Žáci 1. stupně se 10. května zúčastnili okresního kola McDonald‘s Cupu v Rokycanech.
Soutěže se zúčastnili dva týmy – mladší (1. – 3. ročník) a starší (4. – 5. ročník). Hoši i děvčata
se turnaje zhostili se ctí. Mladším se podařilo vyhrát svoji skupinu a dvakrát porazit
favorizované družstvo ZŠ Čechova.
Po tuhém boji s družstvem ZŠ Radnice, které prohráli gólem v poslední minutě, skončili před
branami finále, ale zápas o 3. místo již zvládli bravurně.
Starší žáci a žákyně se také probojovali do semifinále a v konečném pořadí skončili čtvrtí.
Štafetový pohár
Letos jsme podruhé zavítali do Rokycan na Štafetový pohár. Sestavili jsme družstva jak
mladších, tak i starších žáků. Družstva běhala velmi dobře a štafetové předávky u většiny
žáků byly také v pořádku. Přesto jsme nedosáhli na stupně vítězů a obsadili jsme 5. místo.
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Miniházená v Radnicích
Na začátku června nás čekala poslední várka zápasů v miniházené. Tentokrát jsme se vydali
do Radnic, kde jsme změřili síly s Ejpovicemi, Chrástem a již zmíněnými Radnicemi. Turnajů
se hrálo opravdu spoustu, hrálo se na třech hřištích – na venkovních hřištích hoši a uvnitř
v tělocvičně dívky. My jsme vyrazili se třemi týmy – hoši A, hoši B a dívky. Velice se nám
dařilo – dívky obsadily krásné 2. místo a hoši A přivezli putovní pohár za 1. místo. Všem
zúčastněným děkujeme!

Jak jsme uspěli v dalších soutěžích?
Malá kopaná žáci do 9. třídy 5. místo, lehká atletika mladší žákyně 3. místo., přespolní běh
Laura Rišková 3. místo, Majda Huclová 6.místo, volejbal hoši 7. místo, dívky 5. místo.
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Tělesná výchova, hodnocení za 2. stupeň ve školním roce 2017/18
Pro tento školní rok byly stanoveny následující priority.
1. Rozvíjet v co nejširší míře pohybové schopnosti dětí, které jsou při jejich současném
způsobu života značně zanedbávány.
2. Pomoci dětem pochopit význam zdravého pohybu pro správné fungování lidského
organismu, využít jejich znalostí zejména z předmětů Přírodopis a Výchova ke zdraví.
3. Podtrhnout význam tělesných cvičení i pro duševní stav člověka, rozvíjet v dětech
smysl pro týmovou spolupráci a pro radost z pohybu.
4. Přivést k pohybu i žáky, kteří k fyzické aktivitě nemají zatím vybudovaný kladný vztah.
5. Objevovat nadané žáky a snažit se pomoci jejich talent rozvíjet.
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6. Pokusit se co nejlépe připravovat děti na sportovní soutěže a podporovat jejich
mimoškolní sportovní aktivity.
Ve školním roce 2017/2018 jsme se zúčastnili těchto sportovních soutěží:
Soutěž

Datum

Účastníci

Umístění

Atletický čtyřboj

20.9.

hoši, dívky 6, 7, 8, 9

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

Házená

18.10., 19.10.

hoši, dívky7, 8, 9

Hoši: 5. místo
Dívky: 4. místo

Florbal

30.11.

Hoši 8, 9

5. místo

Malá kopaná

25.4.

Hoši 8, 9

5. místo

Přespolní běh

27.4.

Hoši dívky 6. – 9.

Špilar (10.), Štochl
(17.), Rišková (3.),
Krocová M. (8),
Štrunc (9.), Hora
(11.), Huclová (6.),
Krocová K. (15.)

Odbíjená

3.5.

Hoši, dívky 8, 9

Hoši: 5. místo
Dívky. 8. místo

Pohár Čsl. Rozhlasu
LA - ZŠ

9.5.

Hoši, dívky 6. – 9.

HST: 9. místo
DST: 10. místo
HML: 8. místo
DML: 3. místo

Malá kopaná

21.5.

Hoši 6, 7

5. místo

Vršíčekman

8.6.

Hoši, dívky 8, 9

Vilém Pechmann: 3.
Místo
Družstva: hoši (4. a 7.
místo), dívky (2.
místo)

Účast v těchto soutěžích se pro nás stala již tradicí, nezúčastnili jsme se závodu horských
kol a basketbalu.
Mimoškolní soutěže byly doplňovány školními turnaji v míčových hrách.
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Volejbal
V letošním roce se nám ve volejbale moc nedařilo. V okresním turnaji kluci obsadili sedmé
místo a dívky byly na místě pátém. Ve velmi dobře obsazeném turnaji jsme se však rozhodně
neztratili.

Triatlon
Již několik let se pravidelně v Rokycanech zúčastňujeme poslední celookresní soutěže ve
školním roce pod názvem „Vršíčekman“ – zkrátka triatlon. Letos v pátek 8. 6. 2018 se nás
zúčastnilo více než loni. Postavili jsme rekordní počet družstev (3 družstva hochů a 1
družstvo dívek) a za jednotlivce 1 chlapec. I letos se mnou, ředitelkou školy, musela jet p.
učitelka Vokáčová, protože dohlížet na velké množství žáků soutěžících v různých disciplínách
je opravdu náročné a je velmi důležité postarat se především o bezpečnost nám svěřených
sportovců.

Všichni znalci sportu vědí, že triatlon je o plavání, běhu a jízdě na kole.
Úspěch jsme měli vynikající. Přivezli jsme v soutěži družtev hochů 4. + 7. + 10. místo.
V jednotlivcích 3. místo – Vilém Pechmann, z 8. třídy.

51

ZŠ a MŠ Stupno

Družstvo dívek ve složení Irena Paseková – plavání, Aneta Topinková – kolo, Majda Huclová běh přivezlo 2. místo.

Výsledky a především snaha mých sportovců, vůle a síla vyhrávat a též úsměv na jejich
tvářích je pro mně tou největší odměnou. Pochopitelně jsem nezapomněla napéct dva
plechy buchet tak jako vždy a i letos se po nich po závodě jen zaprášilo.
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Chtěla bych poděkovat p. J. Rybovi, který nám pomohl s dopravou kol na místo soutěže.

7.7. Akce školy
Přehled akcí navštívených žáky
Datum
Kulturní akce
Divadlo Praha
Prokopcovna
Divadlo Alfa
Hudební pořady
Prokopcovna

DPS Břasy

21. 11.
31. 1.

Název

23. 1.
25. 4.

Romeo a Julie
Z pohádky do pohádky
(Hnedle vedle)
Na Půdě
Panika v muzeu

18. 10.
12. 12.

The Beatles
Vánoční zpívání

15. 12.

Vystoupení pěveckého
kroužku
Vánoce
Dějiny české rockové
hudby

22. 12.
24. 4.

Třída
6. - 9.
1. - 5.
1. - 2.
3. - 5.
5. - 9.
Pěvecký kroužek pro veřejnost

1. - 5.
1. - 9.

Besedy
3. 10.
10. 10.
7. 11.
28. 11., 5. 12
13. 2.
27. 3.

Beseda s knihovnicí - 17
Policie ČR – právní
povědomí
Policie ČR – právní
povědomí
Úřad práce – volba
povolání
Beseda - Nechtěná
těhotenství
Veselé zoubky
Policie ČR – Osobní
bezpečí
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1. A, B
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Exkurze
Černošín

Praha
Ostatní akce
Šlovice
Rokycany

12. 6.

Policie ČR – Právní
minimum

25. 9.
5. 10.
12. 10.
17. 5.

EKO program Černošín
EKO program Černošín
EKO program Černošín
Pražský hrad- výstava ke
vzniku ČR

5., 6. B
3. A, B
4. - 6. A
6. - 9.

15. 9. – 16. 9.

Preventivní program –
víkendový pobyt
Dopravní hřiště
Dopravní hřiště
Cinestar Plzeň - Zpívej
Třída plná pohody
Třída plná pohody
Třída plná pohody
Akademie řemesel
Veletrh studia a práce
Den otevřených dveří
SŠ Rokycany DOD
Mikulášská nadílka
Beseda s důchodci
Profi testy
Návštěva SVP
Vánoční koncert –
vystoupení pěveckého
kroužku
LVZ
Běh Stupnem
Environmentální program
ZOO
Peer program
Peer program
Den Země
Malování na hrnečky
Noc kostelů – pěvecký
kroužek, ŠD
Slavnost slabikáře
Parlament ČR

6., 9.

Kostel Stupno

4. 10., 1. 6.
27. 9., 29. 5
11. 10.
19. 10.
13.12.
26. 4.
19. 10.
10. 11.
23. 11.
24. 11.
5. 12.
7. 12.
18. 12.
19. 12.
24. 12.

Železná Ruda
Stupno
Plzeň

14. – 19. 1.
9. 4.
17. 4.

Plzeň

Rokycany
Plzeň
Stupno
Rokycany
Stupno

18. 4.
2. 5.
23. 4.
30. 4.
25. 5.

Praha

17. 5.
4. 6.
24. 6. – 25. 6.

Pardubice, Ležáky
25. 6.
28. 6.

Oheň( bez) naděje
Pardubice, Ležáky
Preventivní program - PPP
Školní akademie
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8., 9.

3. A, B
4.
1. - 5.
1.
2., 3.
4., 5.
8., 9.
8., 9.
1. - 9.
9.
1. - 9.
pěvecký kroužek
9.
6.
1. - 5.

7., 8.
6. - 9.
4., 5., 6. A
6. B
6. A
1. - 9.
1. - 5.
1. - 9.
1.
7., 8., 9.
vybraní žáci
9.
1. - 9.
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Plavecký výcvik
Od února každé úterý jezdily žáci naší školy spolu s pedagogy do rokycanského bazénu, kde
absolvovaly 10 lekcí plaveckého výcviku. Jezdila s nimi p. učitelka Heringová a Vondrová.
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 2017/2018
Celodružinové akce :
Podzimní predátor (29.9., 25.9.)
Divadlo Dráček (14.11.)
Den her a hraček (7.11., 9.11., 20.11., )
Mikulášská nadílka (5.12.)
Čertí řádění (1.12.,4.12.,20.12., 22.12.)
Divadlo Dráček (23.1. )
Zimní predátor ( 9.3., 10.4.)
Divadlo Dráček (20.3.)
Karneval ( 21.3.,6.4., 13.4.)
Jarní predátor (2.5.,9.5.)
Divadlo Dráček (17.4.)
Beseda s policií (15.5.)
Cesta za zmrzlinou (12.6., 14.6.)
Velké letní historické odpoledne (19.6.)
Letní predátor (28.5., 1.6.)

Ostatní akce a naplňování ŠVP ŠD:
Hlavní tematické okruhy:
Hurá do duhové ŠD se skřítkem Podzimáčkem
(září, říjen, listopad)
Hlavní tematické okruhy:
 Hola, hola Podzimáček volá
 Podzimáček čaruje
 Podzimáček a lesní skřítci
Návštěva ministryně školství Šlechtové (12.10.)
Halloweenský den (31.10.,3.11.)
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Paní zima volá (prosinec, leden, únor)
Hlavní tematické okruhy :




S paní Zimou na severní pól
Paní Zima volá mikulášskou výpravu
Paní Zima přivolává vločky a sníh
Zdobení perníčků (12.12.)
Vánoční besídka (20.12.)
Soutěž v rychlosti oblékání (4.1.)
Tříkrálová sbírka (6.1.)
Výtvarná soutěž ,,Tříkrálový příběh “ (Leden)
Divadlo Dráček (23.1. )
Beseda s panem Moulisem (14.2.)
Eskymácká stezka (15.2.)
Besedy s paní knihovnicí (1.2., 8.2.)

Hřej, sluníčko hřej a bude nám hej (březen, duben, květen)
Hlavní tematické okruhy :




Sluníčko volá jaro
Sluníčko 100 X jinak
Slavíme se sluníčkem
Divadlo Dráček (20.3.)
Zaječí závody o velikonoční poklad (3.4.)
Beseda s paní knihovnicí- projekt ke knize Ďasík a Ďáblík (14.5.)
Divadlo Dráček (17.4.)
Beseda s paní knihovnicí – vyhlášení nejzajímavějších pověstí o Golemovi
(29.5.)
Slavnostní ukončení hravého čtení s paní knihovnicí (31.5.)

Prázdniny ťukají na dveře (květen, červen)
Hlavní tematické okruhy:



Kam pojedeme na výlet
Sportem za létem- sportovní akce průběžně celý červen
Školní akademie (28.6.)
Návštěva knihovny – celkem 26 krát (průběžně se střídala všechna oddělení)

Září ve školní družině
Tento měsíc bývá ve školní družině poměrně rušno. Bylo zapotřebí připravit přihlášky,
rozdělit žáky do jednotlivých oddělení, zajistit důležité informace pro rodiče, všechny
seznámit s chodem ŠD, provozem, režimem dne a vnitřním řádem. Nově příchozí žáci se
pomalu seznamovali s chováním v prostorách školy, v jídelně, na hřišti i na zahradě školy.
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Žáci, kteří do ŠD již chodili, si rychle oprášili vše potřebné, aby mohlo vše fungovat tak jak
má. Samozřejmě zklidnit se po prázdninách byl pro některé žáky problém, ale na vše jsme
důsledně dohlédli. Pokud počasí přálo, tak jsme využívali hřiště i zahradu. Další aktivity jako
je vyrábění, hraní her, zpívání, čtení, vyprávění, stavění, kreslení….. tak ty jsou pro všechny
účastníky ŠD zcela normální. Všichni se těšíme až v říjnu začnou zájmové útvary a spolupráci
s knihovnou.

Hurá do duhové ŠD se skřítkem podzimáčkem
Podzimní družinové vyrábění se rozběhlo plným proudem. Ti nejstarší šikulové z 1. oddělení
vyrobili podzimní sluníčka, sovičky, stromy a skvělé skřítky. Ve 2. oddělení si žáci vyrobili
veselé podzimní astry. Žáci 3. a 4. oddělení začali s výrobou draků, veverek, strašáků,
hruštiček, kukuřic a dokonce zavařili do sklenic i kompoty.
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Divadlo dráček – Papírový drak
Krásnou novou pohádku o nafoukaném drakovi Kolosákovi, který se nad všemi vytahoval i
nad malým dráčkem Fráčkem si mohli shlédnou žáci ve ŠD. Nafoukance odfoukl podzimní
vichr až na střechu, odkud ho museli naši žáci ŠD sfouknout. A protože drak slíbil, že se
změní a bude se snažit být užitečný, tak společně s partou opravářů dal dohromady rozbitý
semafor. A tak ve městě nastal klid a pořádek, kde všechno fungovalo podle pravidel.

Mikulášská nadílka
Každý rok se u nás ve ŠD koná mikulášská nadílka. Zlobičů a hříšníků bylo celkem dost. Každý
se ale ze svého hříchu vyzpíval. Nakonec si všichni vysloužili krásné adventní kalendáře, které
u některých mlsných jazýčků nevydržel ani do odchodu domů.
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Paní Zima ve ŠD
Naši malí vánoční skřítci jsou strašně šikovní a proto neváhali a dali se do vyrábění vánočních
hvězd, přáníček, kalendářů, vytvořili krásné čerty a anděly, stromečky, zimní talířové koláže a
samozřejmě využili oblíbenou zmizíkovou techniku . Také jsme si nazdobili ve škole vánoční
stromeček, perníčky a užili si předvánoční náladu při koledách, při posezeních a při
pohádkách.
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Beseda hravého čtení
Paní knihovnice přišla navštívit naše hravé čtení, které se koná pravidelně každý čtvrtek ve
ŠD nad jídelnou. Přečetla nám kousek z knihy o Knihožroutech, kde jsme se dozvěděli, jak se
máme chovat v knihovně a také ke knížkám. Další ukázka byla z Vodnických pohádek, kde
jsme se zase dozvěděli zajímavosti z vodnického života. Na konci besed paní knihovnice
vyhodnotila naše nejlepší čtenářské deníky a rozdala našim šikulům zajímavé odměny.

Paní Zima přivolává vločky a sníh
Toto téma sebou přineslo spoustu nápadů a inspirací pro všechna oddělení. Jako například
kreativní soutěž v oblékání, kreslení sněžítek a zimních sportů, výroba vloček z papíru i
povídání o prevenci předcházení nemocem.
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Zimní olympijský predátor
Stále jsme čekali, až bude sníh, ale zima se vším všudy se zkrátka nekonala. A tak jsme
navázali na ZOH. Našeho družinového predátora jsme zahájili předáváním olympijského
ohně a připomenutím sportovního chování. Pak už jen následovaly zajímavé soutěže
družstev. Například curling (koště+ plastové talíře), slalom na papírových lyžích, biatlon,
hokejové nájezdy i slalom s hokejkou a pukem. Na závěr si všichni poblahopřáli a poděkovali
soupeřovi za sportovní zážitek.
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Jarní predátor
Pokračování všestranné pohybové soutěže si vyzkoušela postupně všechna oddělení. Každý
pojal Predátora po svém, vše muselo být přizpůsobeno věku a schopnostem žáků. Snažili
jsme se zapojit spolupráci mezi žáky, všestranně využít veškeré dostupné vybavení hřišť,
naučit se týmové spolupráci, objevit nové hry a hlavně si to celé užít.

Hřej, sluníčko hřej
Jaro nás nabilo energií, a proto vypuklo i jarní vyrábění. Velikonoční vajíčka z papíru se stala
malými výtvarnými díly. Zajíčci ve všech možných podobách rozveselili prostory ŠD. Taky
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roztomilí čápi a vázy z odpadového materiálu nám pozvedli náladu. Pak jen přidat pár
motýlků, kytiček, sluníček a recept na jaro je hotový.
Spolupráce s knihovnou
Celý školní rok navštěvují žáci ŠD místní knihovnu. Kromě běžných výpůjček a vracení knih
také máme s paní knihovnicí besedy, čteme doporučenou literaturu, luštíme kvízy a
předáváme naše výtvarné práce, které pak jsou vystaveny v knihovně. Na závěr našich
návštěv v knihovně jsme výtvarně zpracovali obsah knihy Ďasík a Ďáblík, kterou jsme si
společně předčítali. Celý projekt jsme pak slavnostně předali paní knihovnici, která z něj měla
velkou radost. Paní knihovnice ještě vyhlásila soutěž o nejzajímavější pověst o Golemovi,
kterou si ještě přijde poslechnout a odměnit nejlepší spisovatele do ŠD.
Sluníčko 100 X jinak
Toto téma jsme pojali jak výtvarně, tak informačně. Samozřejmě vznikla krásná výtvarně
různorodá sluníčka, ale i velký projekt těch nejstarších žáků ŠD, který se zaměřil na sluneční
soustavu. Pomocí internetu vyhledali spoustu zajímavých informací, dokreslili mimozemské
bytosti a vše zkompletovali tak, aby si zajímavosti mohli nastudovat i mladší žáci ŠD.

Beseda s policií
Beseda s policií byla strašně zajímavá, ale krátká a proto jsme se domluvili rovnou na další
spolupráci, která by měla proběhnout další školní rok a měla by být o dost delší. Kromě
zajímavé besedy se žáci ŠD seznámili s prací policie v terénu, zbraněmi, vybavením aut a
výstrojí policie.
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Velké historické odpoledne
Poslední akcí ŠD bylo historické odpoledne, které jsme museli plánovat hodně dopředu, a
proto jsme byli všichni rádi, že nám vyšlo krásné počasí a mohli jsme si vše náležitě užít. Na
pobavení jsme mohli shlédnout 2 historické scénky, všichni si mohli vyzkoušet středověký
módní salón, kde byly k dispozici dámské šaty, čelenky, kabelky, brnění, zbraně a helmice.
Vyzkoušeli jsme si pod vedením hlavního lukostřelce střelbu z luku a tanec se šátky nadchl
malé tanečnice. Také byla možnost zabojovat si s měkkými meči a projít si cestu zručnosti
s mečem. Všichni jsme byli nadšení, a proto moc děkujeme našim bývalým žákům a jejich
středověké družině za skvělý historický den.
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Kulturní zážitky školáků
Hodnocení kulturních akcí 1. stupně
Úroveň shlédnutých představení byla velmi dobrá. Žáci všech tříd prvního stupně navštívili
divadelní představení v Divadle Alfa. První a druhé třídy byly v divadle v 1. pololetí, zbytek
prvního stupně navštívil divadlo v 2. pololetí. Tato představení mají tradičně velmi dobrou
úroveň. I představení, která se konala v Prokopcovně se žákům líbila – byly to hlavně
výchovné koncerty, ale i hudebně – divadelní vystoupení.
Spisovatelka Ivona Březinová
Poslední říjnový den nás poctila svou návštěvou spisovatelka paní Ivona Březinová, která se
zabývá především tvorbou pro děti a mládež. Žáci se dozvěděli, jak se paní Březinová stala
spisovatelkou, že je dlouhá cesta mezi námětem knihy a jejím uvedením na prodejní pulty. A
také jim bylo představeno velké množství knih, do kterých mohli nahlédnout. Někteří si
přinesli knihu z domova a nechali si ji podepsat, jiní si nechali podepsat čtenářské deníky.
Beseda se nám moc líbila, žáci byli nadšení, protože s opravdovým spisovatelem se ještě
nesetkali.
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Vánoční koncert
Poslední den před vánočními prázdninami se žáci celého prvního stupně sešli v Prokopcovně
na vánočním koncertě. Na koncertě vystupovali žáci z jednotlivých tříd, kteří si připravili pro
ostatní nějakou vánoční písničku či koledu. Z každé třídy nám někdo zahrál nebo zazpíval.
Koncert se moc povedl, proto bude příští rok znovu uspořádán a doufáme, že se přidá ještě
více účinkujících.

Čtenářská gramotnost
Spolupráce s knihovnou
Celý školní rok navštěvují žáci ŠD místní knihovnu. Kromě běžných výpůjček a vracení knih
také máme s paní knihovnicí besedy, čteme doporučenou literaturu, luštíme kvízy a
předáváme naše výtvarné práce, které pak jsou vystaveny v knihovně. Na závěr našich
návštěv v knihovně jsme výtvarně zpracovali obsah knihy Ďasík a Ďáblík, kterou jsme si
společně předčítali. Celý projekt jsme pak slavnostně předali paní knihovnici, která z něj měla
velkou radost. Paní knihovnice ještě vyhlásila soutěž o nejzajímavější pověst o Golemovi,
kterou si ještě přijde poslechnout a odměnit nejlepší spisovatele do ŠD.
Recitační soutěž – školní kolo
I v letošním roce se žáci prvního stupně pečlivě připravovali na školní kolo recitační soutěže,
které proběhlo 9. 2. 2018. Za každou třídu byli vybráni 3 nebo 4 žáci. Do okresního kola,
které se bude konat v březnu, si většinou žáci vezou stejnou báseň, kterou přednesli v kole
školním. Postoupili tito žáci:
0. kategorie - L. Král, V. Brož a náhradnice A. Baštařová
I. kategorie - Š. Holubová, E. Lhotáková a náhradník L. Souček
II. kategorie - S. Pechmann, J. Hůlka a náhradník L. Übermajer
Návštěva knihovny
Ve čtvrtek 15. 2. se žáci 4. třídy vydali do místní knihovny, aby se dozvěděli zajímavosti o
bajkách. Paní knihovnice žákům promítala informace o nejznámějších autorech bajek,
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některé bajky jim přečetla a dvě viděli na videu. Po konci každé z bajek žáci sami odvodili,
jaké ponaučení z nich plyne.
Slavnost Slabikáře a pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského

Vyvrcholením práce dětí v první třídě je bezesporu Slavnost slabikáře. Naše škola ji pořádá
každým rokem ve spolupráci s místní knihovnou, obcí a zejména spolkem historického šermu
Convictus. Letos bylo pasováno na rytíře Řádu čtenářského všech 29 dětí prvních tříd. Za
hezké vystoupení a předvedení svého čtenářského umění si odnesly nejen rytířský glejt, ale
také čtenářský pas, knížku a odznak.
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Besedy, exkurze, výlety, akce
Veselé zoubky
V rámci prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku byl realizován projekt Veselé
zoubky. Zde se naši žáci prvních tříd poučili, jak se mají správně starat o své zoubky.
Zábavnou formou i pomocí interaktivní tabule se přímo zapojili do přednášky a výuky,
dokonce si s přednášející i zasoutěžili.

Třída plná pohody v prvních třídách - 19. 10. 2017
V druhé polovině října mezi nás zavítala paní Věra Čiková z PPP v Rokycanech. Pro prvňáčky
si připravila nejrůznější hry, díky kterým se ještě více poznali. Navázala také na aktivity, které
děti provázely od prvního školního dne.
Tříkrálová sbírka
Zapojení naší školy do Tříkrálové sbírky se již stalo hezkou tradicí a tak se tentokrát 3. A
s paní uč. Vondrovou vypravila na obchůzku - pro Tříkrálovou sbírku. Navštívili paní učitelky
na 2. stupni, poštu ve Stupně, Borgers i prodejnu COOP. Všude rozdávali kalendáříčky a cukr
– bílé zlato a zazpívali známou melodii. Zapečetěná kasička s penězi pak putovala do Charity
v Rokycanech.
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Za Tříkrálovou sbírku bych poděkovala dětem i p. učitelkám, protože letos chodily
v třeskutém mrazu, že jsem měla velké obavy o jejich zdraví. Všichni to vydrželi a nikdo
neonemocněl, za což jsem byla nesmírně vděčná.
J. Auterská, ředitelka školy
Dopravní hřiště
Dopravní výchova, která je důležitou součástí výuky na naší škole, slouží
ke zvyšování bezpečnosti dětí na komunikacích. Žáci se při ní seznamují s pravidly
bezpečného pohybu v provozu, učí se poznávat dopravní značky.
Pravidelně také jezdí na rokycanské dopravní hřiště. Třeťáci tam i letos formou
hry nacvičovali skutečné dopravní situace, zahráli si na chodce i cyklisty. Čtvrťáci se
pokoušeli zvládnout jízdu na kole, řešili situace na křižovatkách a páťáci měli
dokonce možnost získat „Průkaz cyklisty.“ Podmínkou bylo zvládnutí jízdy
zručnosti a správné vyřešení dopravního testu. Návštěva dopravního hřiště byla pro všechny
žáky přínosná a zároveň zábavná.
„Dopravní soutěž mladých cyklistů“
Již několik let držíme prvenství v této soutěži. Ani letošní rok nebyl výjimkou, opět jsme
přivezli z okresního kola 1. místo.
Družtvo ve složení Ondřej Řáha, Martina Krocová, Eliška Kušková a Vilém Pechmann
postoupilo do krajského kola. V krajském kole se nám též dařilo. Máme opět 1. místo a
postoupili jsme do kola republikového, které se bude konat ve dnech 19., 20. a 21. června
v Brně.
Držte nám palce!!!!
Soutěž a dopravní kroužek očima žáků
Této soutěže se zúčastnili žáci a žákyně ze sedmého a osmého ročníku: Vilém Pechmann,
Ondřej Řáha, Eliška Kušková a Martina Krocová pod vedením paní učitelky Štěpánky
Častorálové.
Mezi disciplíny na dopravním kroužku patří jízda zručnosti (cílem disciplíny je projet překážky
bez dotknutí), první pomoc, dětské dopravní hřiště (v limitu musíme projet podle pravidel
silničního provozu pět stanovišť), testy z pravidel silničního provozu a v krajském kole jsou
navíc mapy (do map se zakresluje nejbezpečnější trasa mezi určenými místy z pohledu
chodce, nebo cyklisty).
Na dopravní kroužek chodíme již třetím rokem. Od páté třídy každoročně vyhráváme okresní
kolo. Tím pádem se vždy dostaneme do krajského kola v Plzni. Také úspěchy jednotlivců stojí
za zmínku. Každoročně se umístíme do pětice nejlepších. Bylo to velmi nečekané, ale hned
poprvé se nám povedlo překonat všechna družstva a vyhrát krajské kolo. Postoupili jsme
tedy na celorepublikové kolo, které se konalo v Nymburku. I zde jsme sklidili velký úspěch a
obsadili třetí místo. Do té doby nikdo z naší školy tak úspěšný nebyl. O rok později jsme
výhru v krajském kole znovu neobhájili a odjeli jsme s bronzovými medailemi na krku.
Letošní rok je zatím opravdu úspěšný. S velkým náskokem jsme velké favority porazili a
poslali domů. Naše paní učitelka utrpěla menší šok, jelikož jedeme do Brna na
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celorepublikové kolo. Teď už jen čekáme, co přijde. 19. – 21. června nám držte palce, ať
dobře reprezentujeme náš okres a kraj.
S pozdravem členové dopravního kroužku Stupno.
„ My v Brně “
Dne 19. 6. 2018 se náš tým ve složení Martina Krocová, Eliška Kušková, Ondřej Řáha a Vilém
Pechmann vydal na celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů.
Vyjeli jsme v 10 hodin dopoledne od budovy naší školy. Cesta do Brna nám trvala dlouhých
devět hodin a tak jsme měli spoustu času povídat si i zahrát různé hry.
Po příjezdu na nás čekala už jen registrace družstva, trošku oschlá večeře a hlavně
zasloužený odpočinek. Ubytováni jsme byli v internátu jedné brněnské střední školy.
Druhý den jsme absolvovali první tři disciplíny a to test z pravidel silničního provozu, jízdu na
dopravním hřišti a praktické poskytování první pomoci. I přes velký stres a horko jsme první
disciplíny zvládli. Po obědě byl pro nás připraven relaxační program. Za doprovodu
policejních aut se zapnutými sirénami a majáky nás autobusy dovezly k Brněnské přehradě,
kde na nás čekaly dva výletní parníky, které nás dovezly na hrad Veveří. Tady asi největší
úspěch mělo občerstvení s chlazeným pitím a nanuky.
Třetí den nás ještě čekaly poslední dvě disciplíny – práce s mapou a jízda zručnosti, která
většinou rozhoduje o celkovém umístění. Po obědě už jen vyhlášení výsledků a pak opět ta
dlouhá cesta domů. Naše družstvo se nakonec umístilo na velmi pěkném třetím místě, i když
nám to trošku kazilo zjištění, že od druhého místa nás dělil jeden jediný bod…
Nejvíce překvapený byl však Vilda, který ještě dlouho nemohl uvěřit, že se stal
nejúspěšnějším klukem ve starší kategorii a zaslouženě si z Brna odvezl jako hlavní cenu nové
kolo, helmu a další cyklistické vybavení.
„ dopraváci “
Malý záchranář- soutěž
Dne 25. května 2018 se konalo okresní kolo Malého záchranáře v areálu ZŠ TGM a hasičské
stanice Rokycany. Soutěže se zúčastnilo celkem 13 škol z celého okresu.
Naši základní školu reprezentovali a první místo vybojovali: Tomáš Dach, Samuel Pechmann,
Šimon Halíř a Jakub Hůlka. Všem patří velké poděkování, neboť se celý rok svědomitě
připravovali.
Soutěž dětí čtvrtých a pátých tříd pořádali hasiči na rokycanské stanici. Na účastníky tu
čekalo sedm úkolů, které prověřily znalosti dětí z oblastí požární i drogové prevence, první
pomoci, volání na tísňovou linku, rozpoznávání signálů sirén nebo třeba jak se zachovat při
nálezu nebezpečného předmětu.
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Ani test prý nebyl těžký. Jindřicha Boulu z mirošovské školy zaskočila jen jediná otázka, a to
jestli se může rozvodnit i malý potok. Měl ale docela strach, jak si se spolužáky pořadí při
resuscitaci.

Právě první pomoc byla podle hasičů asi největším oříškem ze všech včerejších úkolů. „Ale
jsou šikovní. My v jejich věku tohle neuměli,“ chválil děti hasič Jarda Straka, který dělal
zraněného figuranta s tepenným krvácením.
Nejvíce bodů ze všech disciplín nakonec nasbíralo družstvo ZŠ Stupno (Jakub Hůlka, Šimon
Halíř, Samuel Pechmann, Tomáš Dach). Druhé místo brala škola z Mýta (Tereza Suchá,
Vanesa Mitošinková, Veronika Zajíčková, Barbora Suchá) a třetí ZŠ TGM Rokycany (Anna
Růžičková, Jakub Tichý, Jakub Ševčík a Nikola Procházková). První dva týmy postupují do kola
krajského, které se koná 12. června v Plzni.
Zdroj: https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/maleho-zachranare-vyhrali-skolaci-zestupna-20180526.html
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Malý záchranář v Rokycanech
25. 5. 2018 se na hasičské stanici v Rokycanech konala soutěž Malý záchranář. Soutěžit
přijeli žáci z 12 ZŠ okresu Rokycany – soutěž se, jako již tradičně, týkala žáků 4. a 5. tříd.
Děti přijely výborně připravené a podávaly i přes nepřízeň počasí výborné výkony. Rozhodčí
neměli lehkou práci.
Čas mezi ukončením soutěžních disciplín a vyhlášením výsledků vyplnili hasiči ze stanice
Rokycany – směna C – ukázkami techniky a ukázkou vyprošťování zraněné osoby
z havarovaného vozidla. Děti byly tímto doprovodným programem nadšeny.
Zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/maly-zachranar-v-rokycanech.aspx

72

ZŠ a MŠ Stupno

Výroba adventních věnců
První prosincový den se žáci IV. A a V. A sešli se svými p. učitelkami Anetou Rackovou a
Šárkou Součkovou v jedné třídě, aby vyráběli adventní věnce. Někteří žáci si přinesli potřeby
z domova, jiným je obsataraly paní učitelky.
Z velké části se zapojil i pan Špaček (tatínek žákyně ze 4.třídy), který pro nás zajistil potřeby
za velmi pěkné ceny. Vázáním věnců jsme věnovali celý den, ale určitě toho nelitujeme,
protože se všechny věnce povedly.

Den Země
22. duben je již 45 let světovým svátkem ochrany přírody a životního prostředí. V roce 1970
Den Země jako první uspořádali američtí studenti. Na tradici oslav Dne Země, kterou tímto
američtí studenti založili, navázalo také Československo v roce 1991 jako 131. země.
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Den Země proběhl i v naší škole. Žáci IV. A a V. A se vypravili přes Baštu do Kříš. Na Baště si
udělali krátkou zastávku a řekli něco málo o těžbě černého uhlí a podívali se do sluje. Poté se
zastavili na dětském hřišti ve Kříších, kde se žáci náležitě vyřádili a zopakovali si informace o
ochraně životního prostředí. Poté pokračovali přes Kárák do školní jídelny.
Počasí nám přálo, Den Země se povedl a přitom jsme ještě uklidili kousek naší obce.
Den Země na ZŠ Stupno očima žáků
Každoročně se 22. dubna po celém světě koná Den Země. My se konkrétně zaměříme na
program, který byl uspořádán na Základní škole ve Stupně k tomuto významnému dni 24.
dubna 2018.
Děti jako každé ráno dorazily v 7:30 do svých tříd. Nečekalo je však obvyklé vyučování. Hned
po začátku první vyučovací hodiny se rozdělily do skupin a přemístily se do učeben
s interaktivní tabulí. Zde je čekalo hodinové sledování filmu, zaměřeného na plasty, které se
nacházejí v oceánech a mořích. Měl všechny varovat o nebezpečí, které může následovat při
bezohlednosti člověka vůči přírodě. Ze snímku, nazvaného Oceán plastů, se nejen žáci, ale i
učitelé dozvěděli o aktuálním stavu naší planety, který není příliš dobrý.
Po zhlédnutí filmu se děti nasvačily a postupně odcházely na výchovný koncert o vývoji české
rockové hudby. Výkladové pasáže byly zajímavě prokládány živými ukázkami různých
skladeb.

Po skončení tohoto přibližně hodinu a půl dlouhého programu se všichni vrátili zpět do školy.
Zde s ale moc dlouho nezdrželi, protože se vydali na úklid přírody. Každý obdržel rukavice a
pytel. Sesbírali odpadky po celé vesnici i v blízkém okolí. Sice tím nenapravili znečištění
Země, ale alespoň k tomu přispěli. Při úklidu si navíc užili spoustu zábavy.
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Z tohoto dne si odnesli nejen mnoho zážitků, ale i dobrý pocit. Unavení se šli naobědvat a
poté už každý do svého domova. Sama jsem se celého dne zúčastnila, a myslím, že by se
takovéto akce mohly pořádat častěji, a nejen na stupenské škole. Tento program by měl být
zaveden do všech škol po celém světě.
Michaela Kermesová, 8. A
Černošín
Ve čtvrtek 12. října se žáci 4. A a 6. A vypravili do Černošína, kde absolvovali exkurzi na zdejší
skládce odpadů. Tato exkurze byla rozdělena do dvou částí – nejprve výklad uvnitř budovy a
poté procházka po skládce. Žáci si zopakovali, jak správně třídit odpady, mohli se podívat do
připravených kontejnerů a zjistit, co tam patří a nepatří. Na konci této části zhlédli film, který
celou tuto problematiku shrnul. I přesto, že venku nebylo moc hezky, vypravili jsme se na
obhlídku skládky. Viděli jsme při práci několik pracovníků a všechny nás ohromila „ta velká
hromada odpadků“. Byli jsme překvapeni, že se o skládku musí někdo starat i po tom, co
ukončí svůj provoz.

Černošín - třetí třídy
19. 10. 2017 se obě třetí třídy zúčastnily exkurze na skládku odpadů v Černošíně. První část
exkurze probíhala uvnitř budovy, kde pověřený pracovník dětem poskytl základní informace
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provozu skládky a třídění odpadu. Žáky zejména zaujaly názorné ukázky odpadu (barevné
popelnice s ukázkami jednotlivých materiálů), z čeho odpad vzniká a jak se třídí.
Děti prokázaly docela velké znalosti o třídění, byly aktivní, téma je velmi zaujalo. Potom
ještě shlédly film. Poté následovala komentovaná prohlídka třídící linky, podrobné vysvětlení
jejího provozu, a venkovního úložiště odpadu.

Oheň (bez)naděje
I v letošním školním roce jsme se zúčastnili projektu s názvem „Oheň (bez)naděje“, který
organizuje Československá obec legionářská. Smyslem celé akce je uctít památku obětí tzv.
„heydrichiády“, ať už se jednalo o zmařené životy obyvatel Lidic a Ležáků či o účastníky
paravýsadků Anthropoid nebo Silver A, jehož členem byl i Jiří Potůček, který před válkou žil
ve Vranově (dnešní Břasy).
V neděli 24. 6. jsme se v 6 hodin ráno vydali v počtu 7 (4 žákyně 7. třídy, 2 učitelky a 1
zástupce obce, p. Straka) na cestu do Ležáků. Po bezproblémové cestě se děvčata v rámci
pietního aktu v Ležákách stala součástí slavnostního zapálení letošního Ohně (bez)naděje.
Společně s nimi se tohoto emotivního zážitku zúčastnili žáci ze ZŠ a MŠ Prosetín, v jejichž
tělocvičně jsme se poté ubytovali.

Druhý den se k nám přidali i žáci dalších škol, kteří se společně s námi připojili k uctění
památky Jiřího Potůčka – Tolara v lesoparku v části Pardubic – Trnové. Poté jsme se
historickými vozidly přesunuli k přístavišti, kde jsme nastoupili na loď Arnošt z Pardubic. Zde
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se naše osazenstvo rozrostlo ještě o veterány a účastníky vojenských misí a během plavby po
řece Labi jsme uctili památku 194 zavražděných vlastenců, které nacisté postříleli na
Zámečku v Pardubicích. Za každou popravenou osobu jsme vhodili do Labe bílou růži se
jménem.

Poté jsme se přesunuli k Larischově vile (Zámeček), kde byly ležácké děti odděleny od svých
matek. V objektu jsme si krátce prohlédli výstavu Školákem v Protektorátě a naše společné
putování zde pro letošní rok ukončili. Samostatně jsme ještě navštívili pietní akt na popravišti
u Zámečku.

Účastnit se takového projektu byla nesmírně emotivní záležitost jak pro žáky, tak pro nás
dospělé. Uvědomujeme si, že je třeba si tyto tragické události neustále připomínat, aby se
nemohly více opakovat. Proto patří veliký dík panu Ing. Františku Bobkovi, který má celý
projekt na starosti a snaží se co nejvíce přiblížit historické události dnešní mladé delegaci.
Také děkujeme ředitelce ZŠ a MŠ Prosetín Mgr. Jaroslavě Matrasové za umožnění ubytování.
Poznámka: Některé fotografie jsou převzaty z facebooku ČSOL Chrudim.
https://www.facebook.com/csolchrudim/
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Školní exkurze - Pražský hrad, výstava Doteky státnosti
Ve čtvrtek 17. 5. 2018 se druhý stupeň Základní školy Stupno vydal na exkurzi na Pražský
hrad. Šestá a sedmá třída byla na exkurzi s názvem Labyrintem dějin českých zemí. My, osmá
a devátá třída, jsme si procházeli jinou výstavu, která se jmenovala Doteky státnosti. K vidění
zde byl např. vývoj české vlajky nebo proměny českého lva na státním znaku. Přečíst jsme si
také mohli něco o našich prezidentech v průběhu oněch sto let, o vývoji českých automobilů
a prohlédnout jsme si mohli i oblečení a vybavení z olympijských her jak z dřívějších dob, tak
ze současnosti.
Obě exkurze se vztahovaly k 100. výročí založení ČSR.
Kromě těchto výstav jsme se podívali i do Zlaté uličky, kde jsme se dozvěděli, jak lidé žili
dříve, zejména vědci a astronomové z dob Rudolfa II. Poté jsme šli do chrámu sv. Víta a
následně už jsme se přesunuli zpět do autobusu. Do Stupna jsme dorazili po 14:00.
Tento den byl pro nás všechny zajímavý, naučný i zábavný.
I. Paseková (9. A), V. Nová (8. A)
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V pondělí 4. 6. 2018 jsme se vydali vlakem na domluvenou exkurzi do budovy Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Cestu nám zkomplikovala havárie v Chrástu, proto jsme museli
využít jiný vlakový spoj a dostali jsme se do časové tísně, kterou bylo nutno operativně
telefonicky řešit.
Díky paní Janě Holé jsme měli již dopředu informace o fungování PSP ČR, takže jsme si mohli
náležitě užít prohlídku prostor, doplňovanou podrobným výkladem průvodkyně. Při vstupu
do budovy jsme museli projít bezpečnostním rámem, což se líbilo hlavně dětem. Exkurze
byla realizována v rámci výchovy k občanství.
Cestou zpět jsme ještě prošli historické části centra Prahy a samozřejmě jsme se posilnili
malým občerstvením. Zpáteční cesta vlakem proběhla již bez komplikací.
Jaké byly letos výlety?
Třída

Datum
Doprava

Cíl výletu

I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B

Švihov
 prohlídka hradu
 divadelní
představení
 výroba loutky

IV. A
V. A

Boubínský prales
 turistika
 Kubova Huť
 Idina pila

6. 6.
autobus

21. 6.
autobus
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Dozor
Vedoucí zájezdu
H. Racková
L. Gabrielová
M. Arenšteinová
Z. Koptová
L. Mašková
P. Vondrová
I. Heringová
A. Racková
Š. Součková
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VI. A

VI. B

VII. A

VIII. A

IX. A

Plzeň
 Laser Game
 kino
Plasy
 prohlídka areálu
plaského
kláštera
 návštěva
Zooparku a
minigolfu
Plzeň
 Laser Game
 bowling
Plzeň
 Laser Game
 bowling
Hluboká nad Vltavou
 zámek
 turistika

14. 6.
vlak

28. 5.
vlak

5. 6.
vlak
7. 6.
vlak
31. 5. – 1. 6.

E. Jonáková
A. Pouznarová

R. Vokáčová
E. Jonáková

J. Kavalírová
A. Auterská
Š. Častorálová
A. Auterská
M. Kalinová
J. Auterská

vlak

Školní výlet 4. a 5. třída
Ve čtvrtek v ranních hodinách jsme se sešli před budovou 2. stupně a vyrazili jsme směr
Šumava – Kubova Huť. Čekala nás poměrně dlouhá cesta, ale všichni jsme ji zvládli bez
větších problémů.
V 9 hodin jsme dojeli na místo určení, tzn. do Kubovy Hutě a s průvodci NP Šumava jsme se
vydali na náš první cíl – vrch Boubín. Během cesty žáci plnili různé zajímavé úkoly, takže cesta
ubíhala dobře. Poté nás čekal sestup a cesta kolem Boubínského pralesa.
Naše cesta skončila na Idině pile, kde jsme všichni znaveni nastoupili do autobusu a cestu
zpět jsme prospali.
Na školním výletě s žáky byly p. učitelky Součková, Racková a p. Zikmundová.
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Náš výlet – 6. B třída - 28. 5. 2018
Třída 6. B si za cíl svého letošního školního výletu vybrala městečko Plasy, ležící na sever od
Plzně. Město má několik dominant, z nichž nás zajímala především řeka Střela a cisterciácký
klášter, vybudovaný v blízkosti této řeky.
Naším cílem bylo prohlédnout si právě budovy a okolní prostory kláštera a povědět si
základní informace o vzniku a vývoji celého klášterního komplexu.
Druhou část pobytu jsme pak strávili v krásném a příjemném prostředí zdejšího mini ZOO
parku. Park v sobě spojuje možnost prohlídky zvířat, procházku nádhernými zahradami a
především dětem nabízí také sportovní vyžití v podobě minigolfu, jenž si děti náležitě užili,
stejně jako zpáteční cestu vlakem, kterou absolvovali bez mobilních telefonů v ruce.
Výletu se zúčastnilo celkem 16 žáků třídy VI. B, kteří svým bezproblémovým chováním
přispěli k příjemné atmosféře, za což je chválím.
Školní výlet 6. A
Ve čtvrtek 14. 6. se jako poslední z 2. stupně vydala na svůj školní výlet 6. A třída. Směřovala
vlakem do Plzně. Po nezbytném občerstvení na nádraží jsme se pěšky přesunuli do Laser
centra na Slovanech. Poté, co majitel vysvětlil pravidla hry, jsme se rozdělili na dvě skupiny –
dívky a chlapce. První se pustili do boje kluci, kteří za 15 minut vyšli z bludiště úplně
vyčerpaní, ale nadšení. Stejně tak absolvovaly svoji hru i dívky. Toto se ještě jednou
opakovalo a na závěr jsme si zahráli všichni najednou. Vyprávění našich zážitků nebralo
konce, řešili jsme zapeklité situace ještě cestou do DEPA 2015. Tam jsme měli trochu času,
objevili jsme pingpongový stůl a opět si pěkně zařádili. Pak jsme se přesunuli na výstavu
100PY o životech lidí v průběhu trvání 100 let od vzniku Československa. Některé exponáty
nás velice překvapili, např. model železné opony, vozu Škoda, nebo interiéru staršího domu.
Výlet jsme zakončili společným přesunem k nádraží, odkud jsme směřovali již domů. Cestou
jsme si ještě o všem náležitě popovídali, hlavně o tom, že si do Laser centra ještě určitě
někdy zajedeme….
Školní výlet sedmé třídy očima dětí
V úterý 5. června jsme vyrazili na školní výlet do Plzně. Ráno jsme se sešli ve třídě a probrali,
co máme v plánu. Po chvíli jsme se vydali na nádraží ve Stupně, kde jsme čekali na vlak.
Vlakem jsme dojeli až do Plzně na hlavní nádraží, odkud šli na naší první zastávku-Laser
game. Nejdříve jsme bloudili ulicemi města, ale později jsme to našli. Rozdělili jsme se na dvě
skupinky, které si pak proti sobě zahrály. Nasadili jsme si vesty s přezdívkami, které patřili
známým postavám z filmů. Pán, kterého jsme pečlivě poslouchali, nám vysvětlil pravidla hry
a popřál nám hodně štěstí, což nás povzbudilo. Každý si zahrál dvě hry a potom zjistil, že by si
zahrál ještě jednu, i když byl moc unavený. Po skončení hry jsme měli hlad, proto jsme se
vydali do Galerie na Slovanech, kde jsme měli hodinový rozchod. Většinou všichni šli na jídlo
a po obchodech. Když jsme se znovu sešli, potkali jsme paní učitelku Kováčovou se synem.
Naší druhou zastávkou byl bowling. Udělali jsme čtyři skupiny a šli ke své přidělené dráze
odložit věci. Paní u baru nám dala boty na dráhu a my si mohli jít zahrát, byla to obrovská
sranda. Po skončení bowlingu jsme vyrazili zpět na hlavní nádraží, kde jsme nastoupili na vlak
do Chrástu. Později jsme se ocitli ve Stupně, kde na nás čekali rodiče. Výlet se nám moc líbil a
děkujeme za doprovod paní učitelce Kavalírové a Auterské.
Karolína Zrůstová, Jana Čejková, 7. A
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Školní výlet 9. A - Hluboká nad Vltavou
Ve dnech 31. 5. – 1. 6. absolvovali žáci 9. ročníku svůj poslední třídní výlet na základní škole.
Pod dozorem třídní učitelky M. Kalinové a p. ředitelky J. Auterské se vydali na dvoudenní
pobyt do Hluboké n. Vltavou.
Aby si všichni výlet maximálně užili, byl sraz stanoven na poměrně brzký čas, a to na 5:45 na
vlakovém nádraží v Plzni, odkud se již pokračovalo vlakem s přestupem ve Strakonicích až na
Hlubokou. Ubytování bylo zajištěno v příjemných a slušně vybavených čtyřlůžkových
chatkách u rybníku Bezdrev.

První cíl výletu představovalo lanové centrum, vzdálené cca 5 km. Počasí přálo, slunce svítilo,
a tak procházka svižně utekla. Aktivity v lanovém centru vyžadují určitou fyzickou zdatnost,
soustředěnost, jistou míru strategického myšlení a nemalou dávku odvahy. Ať už někteří žáci
absolvovali lanové překážky ve výšce 8 metrů se zdánlivou lehkostí, anebo pro jiné šlo o
skutečnou zkoušku vůle a sebezapření, všichni byli odměněni adrenalinovým zážitkem a
skvělým pocitem, že „to dokázali“.
A nutno uznat, že někteří překvapili, jak velkou odvahu v sobě skrývají.
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Během návratu do kempu jsme nakoupili nezbytné potřeby, svačiny, pití. Před večeří jsme si
ještě užili vyjížďku na šlapadlech a někteří si dopřáli koupel v Bezdrevu. Večer byl věnován
volejbalovému turnaji, (odehráli jsme 5 setů) během něhož si všichni užili spoustu zábavy a
příjemně se unavili do nových postelí.

Druhý den jsme zahájili v 8 hodin snídaní, po níž nás už čekalo balení věcí a vyklízení chatek.
Letní počasí předchozího dne se trochu pokazilo a věstilo déšť. Nicméně my jsme se již těšili
na komentovanou projížďku výletním vláčkem po Hluboké, která byla zakončena na náměstí.
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Odtud jsme se vydali vzhůru k zámku. Prošli jsme si upravenou zámeckou zahradu,
obdivovali pohádkový exteriér zámku a nakoupili nezbytné suvenýry. Prohlídka úchvatných,
bohatě zdobených reprezentačních sálů byla ideálně načasovaná, neboť se naplnilo ono
bouřkové očekávání.

Po prohlídce zámku jsme se stavili ve městě v restauraci na oběd. Počasí bylo opět slunečné,
a tak jsme se posilněni mohli vydat zpět do kempu.

Cesta se ale naprosto nečekaně změnila v dešťové „drama“. Někteří snášeli chůzi v lijáku,
kalužemi a rozbahněnými cestami s nevolí, většina ale brala nepřízeň počasí s humorem a
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zpěvem ("Prší krásně..") si celou situaci zpříjemňovala. Vždyť na takové zážitky se nejraději
vzpomíná. A navíc – teplota zůstávala stále letní.
V kempu jsme už jen pobrali zavazadla, na nádraží se převlékli do suchého oblečení a vyrazili
vlakem na dvouhodinovou cestu domů. V osm večer už na všechny v Plzni čekali rodiče.
Ať už vyšlo všechno podle plánu, anebo ne, nikdo nepřišel k újmě, a naopak jsme si všichni
odnesli mnoho zážitků, na které, snad, budeme rádi v budoucích letech vzpomínat.

Závěr školního roku proběhl opět v Kříších
Školní akademie 2018
Ve čtvrtek 28. června 2018 proběhla v KD Kříše již tradiční školní akademie pod názvem
„Cesta kolem světa, aneb Cestuj tak daleko, až poznáš sám sebe.“ V průběhu
dvouhodinového pásma hudebně -dramatických scének představily jednotlivé třídy vybrané
světové země.
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V úvodu bych chtěla poděkovat p. Petru Kunclovi, místostarostovi obce, že nám věnoval při
nácviku a pak při samostatném vystoupení spoustu času.
V roli moderátorů se střídali žáci 9. třídy, kteří ve svých výstupech nejenže uváděli
nadcházející čísla, ale zároveň vždy poodhalili něco ze svého devítiletého života na základní
škole. Po jejich úvodním předtančení již patřilo pódium žákům 1. stupně.

S nimi diváci započali svoji cestu symbolicky doma, v České republice (2. A, 2. B). Odtud se
pak vydali do světa – do exotického Vietnamu (družina), deštivé Anglie (1. A), na hudební
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vlně s Michalem Tučným až do prosluněného Mexika (1. B), aby se posléze zchladili u
Eskymáků v Grónsku (3. A).

S další třídou lovili "tygra z Indie" (3. B), zatančili si na karnevalu v brazilském Riu (4. A) a celý
první blok ukončila adaptace pohádky Mrazík, svébytně propojené s pěveckým tělesem
Alexandrovci (5. A).

Žáci 2. stupně se vydali postupně do dovolenkového ráje na Havaj (6. A), za antickým
božstvem do Řecka (6. B), odhalili skutečnou pravdu o egyptských pyramidách a naposledy
procestovali historii USA (8. A).
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Závěr akademie už patřil jen samotným deváťákům, kteří za znění emotivní hudby představili
střední školy, na něž odcházejí, a poté poděkovali květinami všem svým vyučujícím, již je
provázeli v průběhu celé školní docházky.

K nové etapě v životě jim popřáli hodně štěstí a úspěchů ředitelka školy Jaroslava Auterská a
starosta obce Miroslav Kroc. Od třídní učitelky M. Kalinové obdrželi šerpy a pamětní listy a
jako pomyslná tečka zazněla jejich závěrečná píseň, během níž se rozloučili s diváky, ale i s
celou devítiletou docházkou na ZŠ Stupno.
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8. Analýza školního roku 2017 / 2018
1. Zajistit další posun od frontální výuky a využití ICT techniky v jednotlivých hodinách,
interaktivní učebna, učebna chemie – hospitace byly zaměřeny na využívání učeben a
techniky, na činnostní učení. Interaktivní učebna, jazyková učebna a učebna chemie
jsou využívány pravidelně.
2. Žáci byli zapojováni do soutěží a olympiád průběžně. Bylo dosaženo pěkných výsledků
viz. tab. Soutěže a olympiády ve školním roce 2017 / 2018
3. Plavecký výcvik byl dle plánu, LVZ – od 14. -19. ledna.
4. Nabídku kroužků jsme doplnili sportovním kroužkem miniházené. Z řad rodičovské
veřejnosti jsme nezískali nikoho.
5. Bylo zorganizováno praktické evakuační cvičení školy vlastními silami.
6. Kulturní akce proběhly podle domluvených termínů, během roku byly průběžně
doplňovány.
7. Sportovní akce proběhly podle přihlášek.
8. Byla zajištěna péče integrovaným dětem, spolupráce v tomto směru probíhala
s výchovnou poradkyní.
9. Program minimální prevence rizikového chování byl splněn.
10. Projekty v oblasti minimální prevence – podpořený projekt - Respektuj, ochraňuj,
pomáhej…………15 tis. Kč – jsme úspěšně dokončili - kol. Vokáčová
11. Pokračovali jsme ve zlepšujícím se stavu environmentální výchovy – kol. Součková
12. Využít zpracované projekty Zelené zahrady, Učebna v přírodě a pokusit se o jejich
uplatnění v některém dotačním titulu – podaný projekt ve spolupráci s obcí – kol.
Pěnkavová……… výsledky ještě nejsou známy
13. Pokračovali jsme v odběru dotovaných mléčných výrobků a odběru ovoce do škol po
celý školní rok. – p. Vrbová, Arenšteinová + ZŘŠ
14. Prezentovali jsme školu na veřejnosti, zajistili zasílání příspěvků do tisku – za 1.st –
kol. Gabrielová, za 2.st – kol. Jonáková, + ostatní pedagogové, nejsou ještě plně
zapojeny mateřské školy – problém nevydání článku.
15. Na závěr roku uspořádat Školní akademii – proběhne 28. 6. od 17,00 hod v Kříších
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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, přizpůsobit vzdělávací obsah
potřebám, možnostem a zkušenostem žáků ve třídě a dát jim dostatek prostoru k rozvoji
osobnosti a uspokojování individuálních vzdělávacích potřeb. Zaměřit se ve větší míře na
vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků, zhodnocení hodiny a při hodnocení práce žáků
být více adresní. Je též třeba zaměřit se na využívání různých způsobů hodnocení žáků a dětí.
Při hodinách tělesné výchovy věnovat větší pozornost kvalitnímu speciálnímu rozcvičení před
konkrétními sportovními aktivitami.
Výchovné poradenství i práce preventisty sociálně patologických jevů je na velmi vysoké
úrovni. Je třeba udržet vysoký standart naší práce v působení na žáky v oblasti prevence, zvát
zástupce Policie ČR na třídní schůzky a na besedy pro žáky z důvodů zvýšení kriminality a
výskytu nepovolených látek v okolí školy a v okrese.
Pořádat více školních akcí, na jejichž přípravě by se podíleli žáci - Akademie, den otevřených
dveří, výstavky prací žáků, projektové dny apod., což se nám v tomto školním roce povedlo.
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.
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.
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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 2018 /2019
Výchovně vzdělávací činnost:
1. Zajistit další posun od frontální výuky a využití ICT techniky v jednotlivých hodinách,
interaktivní učebna, učebna chemie, využití techniky získané v projektech
(interaktivní tabule 1. st+ tablety a PC – hospitace budou zaměřeny na využívání
učeben a techniky, na činnostní učení.
2. Zapojit žáky do soutěží a olympiád – bude stanoveno plánem práce.
3. Zajistit plavecký – kol. Heringová, lyžařský výcvik kol. Heringová, zájezd do zahraničí i
krátkodobý jako letos – kol. Vichrová
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.
8. Zajistit péči integrovaným dětem, spolupracovat v tomto směru s výchovnou
poradkyní.
9. Zajistit splnění programu minimální prevence rizikového chování.
10. Realizovat projekty v oblasti minimální prevence + zpracování projektů - kol.
Vokáčová – projekt ………Respektuj, ochraňuj, pomáhej…………15 tis. Kč
11. Pokračovat ve zlepšujícím se stavu environmentální výchovy, využít projektů – dle
nabídky a získat tak finanční prostředky na činnost v této oblasti. – kol. Součková
12. Plnit úkoly z Výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ – projekt pod názvem Škola pro každého
13. Pokračovat v odběru dotovaných mléčných výrobků a odběru ovoce do škol po celý
školní rok. – p. Hánělová, ZŘŠ, kol. Arenšteinová
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14. Prezentovat školu na veřejnosti, zajistit zasílání příspěvků do tisku – za 1. st –
Gabrielová, za 2. st – kol. Jonáková, + vedoucí mateřských škol
15. Na závěr roku uspořádat Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy + DOD na 1. stupni.

10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Inspekce v tomto školním roce provedena nebyla. Probíhala jen inspekční elektronická
zjišťování v systému InspIS DATA - INEZ, která vypracovávala ředitelka školy.

11. Výkon státní správy
11.1. Rozhodnutí ředitele školy
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Zařazení dětí do MŠ, ZŠ
Nepřijetí do MŠ

Počet
2
0
85
0

Počet odvolání
0
0
0
0

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 písm. a) až m), zejména
písm. a),b),c),d),j) atd.
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

11. 3.

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
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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. 2017 – 31. 12. 2017

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. 2018

Mgr. Jaroslava Auterská, ředitelka školy

92

ZŠ a MŠ Stupno

Výroční zpráva o hospodaření školy
za rok 2017
1. Údaje o zaměstnancích

Počet zaměstnanců
Dosažený průměrný
měsíční plat (hrubý)

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2017
(fyzický stav/ přepočtený stav)
Pedagogů
Ostatní
34/32,05
16/14,93
28 655,--

13 912,--

2. Zpráva o hospodaření (v tisících Kč)
a) Příjmy (kalendářní rok 2017)

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 *
čerpání RF

Hlavní
činnost
18 215
0
2 700
8
406
1 528
187
114
23 158

Doplňková
činnost

CELKEM
18 215
0
2 700
8
406
2 077
187
114
23 707

549

549

b) Výdaje (kalendářní rok 2017)

Investiční
Neinvestiční
Z toho:
- přímé náklady
na platy pracovníků
projekty
ostatní osobní náklady

Hlavní
činnost dotace ze
státních
prostředků
18 215

13 082
15
60
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Hlavní
činnost –
ostatní
zdroje

Doplňková
činnost

CELKEM

4 548

533

23 296

162

13 244
15
60
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zákonné odvody + FKSP
náklady na učební pomůcky
přímé ONIV(cestovné, úraz. poj, OOPP)
ostatní náklady
- provozní náklady
energie
opravy a údržba nemovitého majetku
nájemné
odpisy majetku

4 819
31
8
200

44
172
87
2 543

269

4 863
203
95
3 012

1473
257

50
4

1 523
261

16

4

20

c) Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2017)
Limit
44,35
13 082
60
4 819

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

Skutečnost
46,98
13082
60
4 819

Rozdíl
2,63
0
0
0

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

Vzdělávání
Vedoucích pracovníků

Počet pedagogických pracovníků
9

Kč
5750

2
42

2510
22560

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

3000
34220

Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena, v roce 2017 /2018
 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.
 Vzhledem k tomu, že klademe velký důraz na prevenci sociálně patologických jevů,
máme vytipované měkké cíle v preventivních programech, s žáky řešíme velmi
aktivně jejich problémy, nezaznamenáváme hrubá porušování školního řádu. Ve
výjimečných případech neváháme nastolit tvrdá avšak nezbytná výchovná opatření.

Mgr. Jaroslava Auterská, ředitelka školy

Datum: 20. září 2018
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