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1) Základní údaje o škole 

 

Název:   Základní škola a mateřská škola Oloví, příspěvková organizace 

 

Právní forma: Příspěvková organizace 

 

Sídlo:   Oloví 357 07, Smetanova 1 

 

Zřizovatel školy:  Město Oloví, Hory 42 

 

Údaje o vedení školy:  

Ředitel                                                               Mgr. Bc. Ivana Pečenková 

Statutární zástupce ředitele pro ZŠ                    Mgr. Lenka Filandrová 

Zástupce ředitele pro I.stupeň                            Mgr. Terezie Houdková                     

vedoucí učitelka pro MŠ                                    Marie Legezová, v.z. Bc. Andrea Štětinová 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

e-mail: zsolovi@seznam.cz 

            ipecenkova@zsolovi.cz 

            msolovi@centrum.cz 

   internetové stránky: zsolovi.cz 

                                    msolovi.cz 

                                    skolaolovi.webnode.cz (stránky projektu Do budoucna s kvalitnější    

                                                                           výukou na ZŠ) 

                                    olovizs.rajce.idnes.cz (fotogalerie školy) 

 

Školská rada: 

 

 Školská rada byla ustanovena k 1. lednu 2018. Ve školním roce 2019/2020 se sešla    

            celkem 3 krát. 

 

Školská rada pracovala v tomto složení: 

                                 Předseda             Daniel Bock, zastupuje rodiče 

                                 Místopředseda    Mgr. Kateřina Srbová (zastupuje pedagog. pracovníky)  

                                 Členové    Kateřina Hofmanová (zastupuje pedagog.pracovníky) 

  Jiří Mikuláš (zastupuje zřizovatele)  

  Markéta Pleyerová (zastupuje rodiče)  

  Martin Brandl (zastupuje zřizovatele)  

   

            

 

 

 

mailto:zsolovi@seznam.cz
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Charakteristika školy: 

 

 

Úplnost a velikost školy: 

 

             Základní škola a mateřská škola Oloví je středně velká škola s odloučeným 

pracovištěm umístěná ve výhodné poloze na kraji parku a u místa kulturního dění v našem 

městě. 

 

 

Vybavení školy: 

 

1. Mateřská škola je umístěna v typizované budově s kapacitou 90 dětí a v současné 

době se předškolního vzdělávání účastní nejvýše 56 dětí. MŠ se skládá ze dvou 

oddělení a jedné ložnice. Každé oddělení má svůj vchod a své kompletní vybavení. 

K budově mateřské školy patří menší zahrada s pískovištěm a herními prvky. 

 

2. Základní škola je středně velká, úplná základní škola s devíti ročníky po jedné třídě 

v každém ročníku. Celková kapacita školy je 205 žáků. K budově základní školy patří 

pozemek určený pro výuku pracovních činností (zahrádka se skleníkem). Každá třída 

má svou kmenovou učebnu. Dále škola disponuje odbornými učebnami – učebna 

výtvarné výchovy, interaktivní učebna, počítačová učebna, chemická laboratoř, 

učebna fyziky, kulturní sál, školní kuchyňka, dílny, tělocvična a učebna pro keramiku. 

Pro některé sportovní disciplíny je tělocvična nevyhovující a škola musí využívat 

fotbalové hřiště vzdálené cca 500 m.  Nově využíváme nové multifunkční hřiště ve 

vzdálenosti  cca 200 m od školy. Zázemí pro osobní hygienu tvoří oddělená WC a dvě 

sprchy. V době přestávek mohou žáci za doprovodu učitele využívat tělocvičnu.  Za 

zmínku stojí vybavení počítačové učebny s připojením k internetu a mobilní 

audiovizuální učebna. 6 tříd má svou interaktivní tabuli a dvě učebny jsou vybaveny 

počítači (1 PC, jedna notebooky). 

 

3. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků naší školy, dětí z mateřské školy a našich 

zaměstnanců. Obědy do mateřské školy dovážíme služebním vozidlem.  

 

4. Školní družina je umístěna v budově ZŠ a má k dispozici všechny učebny školy. 
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Charakteristika pedagogického sboru: 

 

MŠ  Pedagogický sbor tvořily 3 kvalifikované učitelky, 1 studující učitelka, 1 asistentka 

pedagoga a 1 chůva (nepedagog). Dvě učitelky absolvovaly kurz  

 

ZŠ   Pedagogický sbor tvořil 15 členů, 5 asistentů pedagoga a 2 vychovatelky ŠD.  13 

pedagogických pracovníků mělo požadovanou kvalifikaci, 2 si doplňují vzdělání. Nové 

pedagogy vždy vedou kvalifikovaní učitelé a vzdělávají se kurzy v rámci celoživotního 

vzdělávání a intenzivně a svědomitě se tak připravují na svoji práci. 6 učitelů ovládá 

alespoň jeden cizí jazyk. 4 učitelky (2 MŠ + 2 ZŠ) mají splněný kurz Logopedické 

prevence. 

Škola má také svou kvalifikovanou výchovnou poradkyni. Zástupkyně ředitele je 

kvalifikovaná  k výkonu specializovaných činností – Tvorba a následná koordinace 

školních vzdělávacích programů. Ředitelka školy má ke své aprobaci vystudovaný 

Školský management, absolvovala vzdělávání lektorů a mentorů v oblasti diferenciace 

vzdělávání a je kvalifikovaným Metodikem školní prevence.  

Škola má svého Speciálního pedagoga a Školního psychologa. 

 

      Charakteristika žáků: 

Žáky tvoří převážně děti z města Oloví. Máme dlouhodobé zkušenosti s integrací žáků, 

včetně práce s nadanými dětmi. 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: 

 

Spolupráce s rodiči žáků se rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné 

dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek, které se konají 4x do 

roka.  Rodiče byli o činnosti školy informováni prostřednictvím žákovských knížek/notesů, 

informačních knížek, webových stránek, edupage nebo letáků. Máme zavedenou 

elektronickou žákovskou knížku. 

 

Spolupráce se školskou radou. Předseda školské rady zve k jednáním ředitelku školy, 

zajímá se o činnost a aktivity školy a navrhuje kroky ke zlepšení činnosti školy. Obě strany 

spolu komunikují, aby se činnost školy zefektivnila.  

 

Spolupráce PPP v Sokolově při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 

Další spolupráce se zřizovatelem – město Oloví,  s DDM v Kraslicích, OSPOD v Kraslicích, 

PPP v Sokolově, SPC v Sokolově, SVP Karlovy Vary, PČR v Kraslicích v rámci 

preventivních opatření, Společně k bezpečí z.s., MAP SOKRA 
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MŠ – vzdělávací plán „Svět okolo nás“ 

 

V mateřské škole pracovali podle vlastního školního vzdělávacího programu MŠ – Svět kolo 

nás, který vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání. MŠ zařazuje do svého 

výchovně vzdělávacího programu prvky vzdělávacího programu „Začít spolu“.  

Název programu „Svět okolo nás“ vychází z poznávání dítěte světa okolo sebe v jeho 

pestrosti a barevnosti. Naším cílem je v dětech vytvořit představu o nerozlučném sepjetí 

člověka s přírodou a společností.  

ŠVP je vypracován jako schematický a umožňuje učitelkám pracovat v jednotlivých třídách 

samostatně. 

ŠVP ,,Svět okolo nás" je uspořádán do šesti integrovaných bloků společných pro obě třídy. 

Tyto bloky se v rámci jednotlivých tříd dále rozpracovávají do jednotlivých tematických 

oblastí. Jejich časovou délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole.  

Integrované bloky pedagog dále realizuje a konkretizuje stanovením dílčích cílů vzdělávacích 

oblastí a rozpracováním do třídních programů v podobě podtémat s ohledem na věk, potřeby a 

zájmy dané třídy. 

Integrované bloky pedagog dále realizuje a konkretizuje stanovením dílčích cílů vzdělávacích 

oblastí a rozpracováním do třídních programů v podobě podtémat s ohledem na věk, potřeby a 

zájmy dané třídy. 

Integrovaný blok konkretizovaný pedagogem v třídních programech si klade za cíl dosáhnout 

u dětí ukončujících školní docházku výstupy – očekávané klíčové kompetence dle RVP PV.  

Pro děti a jejich rodiče připravujeme akce a slavnosti, při kterých mohou společně prožívat 

radostné chvíle. Významnou součástí života MŠ jsou i tradice, ke kterým patří oslava 

narozenin dětí, vítání občánků, mikulášská nadílka, vánoční setkání u stromečku s dárky, 

masopust, besídky pro rodiče, slavnostní rozloučení s předškoláky, školní akademie. 

 

 

Podmínky vzdělávání ZŠ a MŠ. (zlepšení podmínek v průběhu tohoto školního roku)  

 

              

ZŠ -     celková rekonstrukce dvou chlapeckých toalet 

- celková rekonstrukce jedné třídy a výměna linolea  

- přepažení chodby mezi šatnami a 1. stupněm z důvodu zabránění úniku tepla 

- pořízení žaluzií v učebně chemie 

- oprava/výměna části plotu na školní zahradě 

- zakoupení stanů pro výuku v přírodě 

- pořízení notebooků pro všechny učitele (pro distanční výuku) – děkujeme zřizovateli 

- pořízení notebooků pro žáky (pro distanční výuku) – děkujeme MŠMT 

- pořízení 10 notebooků pro žáky – ze strukturálních fondů OP VVV 
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ŠD – vybavena novými výukovými a herními pomůckami 

- pořízení 10 tabletů pro děti – ze strukturálních fondů OP VVV 

 

MŠ -    v šatně Kočiček byly vyměněny šatní skříňky 

- ve třídě Myšiček byly vyměněny šatní skříňky 

- pořízení přepážek mezi toaletami v obou odděleních 

- zakoupení stanu pro výuku v přírodě 

- pořízení 10 notebooků pro žáky – ze strukturálních fondů OP VVV 

 

Od března 2017 vaříme v nové a moderní školní jídelně. 

Vybavení výukovými pomůckami a materiály bylo průběžně doplňováno. 

 

 

 



8. Učební plán - pro 1. stupeň - ŠVP ZV od 1. 9.2016 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

Obor 

Vyučovací 

Předmět 

Ročník 
Celkem 

předm. 

z toho 

RVP 

min 

Disponibilní 

časová dotace 1X 2X 3X 4 5 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
Český jazyk 8+1 7+2 7+1 7+1 6+1 41 35 6 

Cizí jazyk Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9  

Matematika 

a její aplikace 

Matematika 

a její aplikace 
Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 20 4 

Inform. a 

komunik. tech. 

Inf.a komunikační 

tech. 
Informatika 0 0 0 0 1 1 1  

Člověk a jeho 

svět 
Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 6 

12  Přírodověda 0 0 0 2 1 3 

Vlastivěda 0 0 0 1 2 3 

Umění a 

kultura 

Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 
12  

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a 

zdraví 

Výchova ke zdraví - 0 0 0 0 0 0 0 
 

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět 

práce 
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 5  

Doplňující 

vzdělávací obory 
Dramatická výchova Dramatická výchova  +1 +1 +1 +1 4  4 

           

CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE 20 22 24 26 26 118  14 

Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících dle RVP 
18-

22 

18-

22 

22-

26 
22-26 22-26    



 

 

9. Učební plán - pro 2. stupeň – ŠVP ZV od 1. 9.2016 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

Obor 

Vyučovací 

Předmět 

Ročník 
Celkem 

předm. 

z toho 

6.XX 7.XX 8.XX 9. 
RVP 

min 

Disp.časová 

dotace 

Jazyk a jazyk. 

komunikace 

Český jazyk a literatura Český jazyk 4 4 4 3+1 16 15 1 

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 0 

Další cizí jazyk Německý jazyk 0 +2 +3 +2 7 6 7 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika a její 

Aplikace 
Matematika 4 4 4 3+1 16 15 1 

Informač. a 

komunik. technol. 

Informač. a 

komunik. technologie 
Informatika +1 +1 +1 1 4 1 3 

Člověk a 

společnost 

Dějepis Dějepis 1+1 2 2 2 8 
11 

1 

Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 1 1 4 0 

 

 

Člověk a příroda 

 

Fyzika Fyzika 1 2 2 1+1 7 

21 

1 

Chemie Chemie 0 0 1+1 2 4 1 

Přírodopis Přírodopis 1+1 2 2 1 7 1 

Zeměpis Zeměpis 1+1 2 2 1+1 8 2 

Umění a kultura 

 

Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4  

10 

0 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 0 

Člověk 

a zdraví 

Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví +1 +1 1 1 4  

10 

2 

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0 

Člov. a svět práce Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 +1 1 1 4 3 1 

Volitelné vzděl. př. Volitelné vzděláv. před.  +1 +1 0 +1 3  3 

 

CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE 28 30 32 32 122  24 

Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících dle RVP 
28-

30 

28-

30 

30-

32 

30-

32 
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8. Učební plán - pro 1. stupeň - ŠVP ZV od 1. 9.2017 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

Obor 

Vyučovací 

předmět 

Ročník 
Celkem 

předm. 

z toho 

RVP 

min 

Disponibilní 

časová dotace 1. 2. 3. 4.XX 5.XX 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a 

literatura 
Český jazyk 8 7+2 6+2 6+2 6+1 40 33 7 

Cizí jazyk Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9  

Matematika 

a její aplikace 

Matematika 

a její aplikace 
Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 20 4 

Inform. a 

komunik. tech. 

Inf.a komunikační 

tech. 
Informatika 0 0 0 0 1 1 1  

Člověk a jeho 

svět 
Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2 2 0 0 6 

12  Přírodověda 0 0 0 2 1 3 

Vlastivěda 0 0 0 1 2 3 

Umění a 

kultura 

Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 
12  

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a 

zdraví 

Výchova ke zdraví - 0 0 0 0 0 0 0 
 

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 

Člověk a svět 

práce 
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 5  

Doplňující 

vzdělávací obory 
Etická výchova Etická výchova +1 +1 +1 +1 +1 5  5 

           

CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE 20 22 24 26 26 118  16 

Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících dle RVP 
18-

22 

18-

22 

22-

26 
22-26 22-26    
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9. Učební plán - pro 2. stupeň - ŠVP ZV od 1. 9.2017        X znamená, že se třída podle daného ŠVP neučí 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

Obor 

Vyučovací 

Předmět 

Ročník 
Celkem 

předm. 

z toho 

6. 7. 8. 9.XX 
RVP 

min 

Disp.časová 

dotace 

Jazyk a jazyk. 

komunikace 

Český jazyk a literatura Český jazyk 4 4 4 3+1 16 15 1 

Cizí jazyk Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 0 

Další cizí jazyk Německý jazyk 0 +2 +2 +2 6 6 0 

Matematika a 

její aplikace 

Matematika a její 

Aplikace 
Matematika 4 4 4 3+1 16 15 1 

Informač. a 

komunik. technol. 

Informač. a 

komunik. technologie 
Informatika +1 +1 +1 1 4 1 3 

Člověk a 

společnost 

Dějepis Dějepis 1+1 2 2 2 8 
11 

1 

Výchova k občanství Občanská výchova 1 1 1 1 4 0 

 

 

Člověk a příroda 

 

Fyzika Fyzika 1 2 2 1+1 7 

21 

1 

Chemie Chemie 0 0 1+1 2 4 1 

Přírodopis Přírodopis 1+1 2 2 1 7 1 

Zeměpis Zeměpis 1+1 2 2 1+1 8 2 

Umění a kultura 

 

Hudební výchova Hudební výchova 1 1 1 1 4  

10 

0 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 1 1 2 6 0 

Člověk 

a zdraví 

Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví +1 +1 1 1 4  

10 

2 

Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 2 2 8 0 

Člov. a svět práce Člověk a svět práce Praktické činnosti 1 +1 1 1 4 3 1 

Doplň. vzděl. ob. Etická výchova Etická výchova +1 +1 +1 +1 4  4 

 

CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE 28 30 32 32 122  18 

Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících dle RVP 
28-

30 

28-

30 

30-

32 

30-

32 
   



3) Přehled pracovníků školy 

 

 PRACOVNÍK TŘÍDNÍ POZNÁMKA 

I. stupeň     Mgr. Kateřina Srbová I. A  

     Mgr. Jana Šporková II. A  

     Mgr. Kateřina Hofmanová III. A  

     Mgr. Hana Pavlíčková   

             Svobodová      

IV. A  

     Mgr. Tomáš Korel V. A  

II. stupeň     Mgr.  Jakub Neděla VI. A  

              Miroslav Svoboda VII. A studující 

     Mgr. Hana Suttá VIII. A  

     Mgr. Miluše Kamasová IX. A  

vedení školy Mgr. Bc. Ivana Pečenková   

 Mgr. Lenka Filandrová   SZŘ 

Mgr. Terezie Houdková ZŘ 

I.st 

  

Učitelé-bez tříd.  Ing.   Pavel Plavec 

          Anna Černá 

Mgr.  Iveta Poslední 

  

 

Spec. Pedagog 

Školní psyholog 

 Mgr. Hana Suttá 

 Mgr. Michaela Dudašiu 

  

Asistent 

pedagoga 

          Kateřina Dojčarová 

  Martina Zechnerová Zichová 

          Štěpánka Šimková 

          Michaela Staňková 

          Lenka Strnadelová 

  

 

Vychovatelky           Kateřina Dojčarová 

   Bc.  Andrea Štětinová 

  

Mateřská škola           Marie Legezová –      

          vedoucí učitelka 

 V současné době ji 

zastupuje Bc. A.Štětinová 

    Bc.  Andrea Štětinová   

            Dagmar Kunštarová     

            Silvie Vejmolová   

            Diana Černá   studující 

Provoz          Jarmila Šramková  školnice 

          Miroslav Pečenka  uklizeč ZŠ 

          Sylva Herinková  uklizečka MŠ 

           Krista Mertlová  vedoucí kuchařka 

           M. Kričfalušiová  ved. šk. jídelny 

           Lenka Čuvarská  kuchařka 

           Denisa Štěpánová  kuchařka MŠ, uklízečka 

ZŠ 

           Martina Sussnerová  hospodářka 
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4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

Podle § 36 ve znění účinném od 1. 1.2017, Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje 

po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad: dítě, které dosáhne 

šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být 

přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně 

přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen 

přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna 

kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

            

Zápis budoucích prvňáčků se konal dne 17. 4.2019 od 14.00-17.00 hodin v budově 

Základní školy. Náhradní termín byl stanoven na 24. 4 2019 od 14.00-16.00 hodin. K zápisu 

se dostavilo 15 dětí, 4 po odkladu a 2 po dodatečném odkladu. Čtyřem dětem byl na žádost 

rodičů udělen Odklad školní docházky. 

 

Zápis do MŠ se konal  2.- 7. 5.2019 od 10.00 hodin do 16.00 hodin. K zápisu se 

dostavily 4 děti a všechny byly přijaté. 

 

            K docházce bylo ve školním roce 2019/2020 v mateřské škole přihlášeno 48 dětí. 

             

            Školní družinu navštěvovalo 30 dětí. 
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5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

            Údaje uvedené v tabulce jsou za II. pololetí školního roku 2019/20. 

  

 
 

Povinnou školní docházku ukončilo 13 žáků, z toho 3 žáci z nižšího ročníku. Při přijímacích 

řízeních se 3 žáci umístili na středních školách s maturitními obory, z toho 1 na nižší stupeň 

Gymnázia a 8  žáků v učebních oborech. Jeden žák hlásil na úřad práce. 
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6) Údaje o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků 

 

   V průběhu školního roku se zapojili téměř všichni učitelé do kurzů a školení 

pořádaných Pedagogickým centrem Karlovy Vary, NPI (dřívější NIDV), Bludiště, ČŠI, 

Pedagogicko-psychologickou poradnou v Sokolově, Společně k bezpečí, Policií ČR a MPSV. 

Jednalo se zejména o semináře zaměřené na změny v legislativě, prevenci chování, 

patologické jevy, semináře pro výuku jednotlivých předmětů,  na zavádění nových metod do 

výuky a používání nových učebních pomůcek. Nově jsme se zaměřili na proškolení Sborovny 

(školení šitá na míru aktuálním potřebám školy). 

 

Širší vedení školy:  

Ředitelka – Vybrané otázky správního řízení 

                   Kritické myšlení 

                   Řešení absence žáků plnících povinnou školní docházku 

                   Kázeň ve škole      

                   Škola v době koronakrize   

                   Skladba jídelníčku dětí a žáků dle výživových doporučení            

 

Ředitelka školy se pravidelně účastní porad ředitelů, DVPP při Asociaci ředitelů základních 

škol a je členem řídícího orgánu MAS Kraslice. 

 

Zástupce ředitelky –   Školní řád 

                                    Práce s diferencovanou třídou v matematice 

                                    Škola v době koronakrize 

Výchovná poradkyně se účastní setkávání výchovných/karierních poradců. 

Metodik prevence se účastní setkávání metodiků prevence. 

Vedoucí školní jídelny – Skladba jídelníčku dětí a žáků dle výživových doporučení 

 

Vedoucí učitelka MŠ –   Školní řád 

                                        Bádáme a přemýšlíme hrou  

                                        Využití online aplikací na ZŠ 

Školení sborovny - Kázeň ve škole 

                                 Škola v době koronakrize 

                                 Primární prevence 

DVPP a jiná podnětná setkání pro jednotlivé předměty dle potřeb školy: 

Práce s diferencovanou třídou v zeměpisu a dějepisu 

Využití metod tvůrčího psaní k rozvoji osobnosti, literární a motivační (sebereflektivní) psaní 

Bálintovská skupina 

Společné setkání platforem – Volba povolání, Vzdělávání pro život, Společné vzdělávání 

Trénink paměti pro pedagogické pracovníky 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku, mladšího školního věku 

Vybrané otázky správního řízení 

Využití online aplikací na ZŠ 

Práce s diferencovanou třídou v matematice 

 

 

 Všechna školení probíhala podle potřeb organizace a plánu DVPP. 
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7) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Umístění ve sportovních soutěžích 

 

Sport datum a místo kategorie umístění 

Piškvorky listopad  GymSo  2. stupeň konec ve skupině 

okresu 

Florbal  28.11.2019 Kraslice 6. a 7. dívky 1. místo v okrsku 

Florbal 28.11.2018 Kraslice 6. a 7.chlapci 2. místo v okrsku 

Florbal  4.12.2019 Kraslice 8. a 9. dívky 2. místo v okrsku 

Florbal  4.12.2019 Kraslice 8. a 9. chlapci 2. místo v okrsku 

Bowling 11.12.2019 K. Poříčí 1. stupeň   9. 

místo v kraji 

ČEPS cup florbal 11.12.2019 Chodov 1. stupeň dívky 1. místo v okrese 

ČEPS cup florbal 13.12.2019 Chodov 1. stupeň chlapci 4. místo v okrese 

ČEPS cup florbal 21.1.2020 Chodov 1. stupeň dívky 4. místo v kraji 

Přehazovaná 5.2.2020 Kraslice 1. stupeň 3. místo v okrsku 

Basketbal 18.2.2020 Kraslice 6. a 7. dívky 3. místo v okrsku 

Basketbal 18.2.2020 Kraslice 8. a 9. dívky 3. místo v okrsku 

Basketbal 20.2.2020 Kraslice 6. a 7. chlapci 3. místo v okrsku 

Basketbal 20.2.2020 Kraslice 8. a 9. chlapci 3. místo v okrsku 

Florbal  1. stupeň neuskutečněno kvůli 

covid-19 Šachy  2. stupeň 

Mc Donald s cup  1. – 3. třída 

Mc Donald s cup  4. – 5. třída 

Vybíjená  1.stupeň 

 

                                                                                                    Vypracoval: Miroslav Svoboda 

 

Jiné soutěže a umístění školy: 

 

- Vítězství v olympijském vzdělávacím programu (výzva Karlovarského kraje) 

v soutěžích: Poznej kraj (zeměpis), Můj oblíbený sport (VV), Zimní týmová výzva 

(TV) 

- Oblastní turnaj PišQworky (Gymnázium Sokolov) 

- Účast našich členů Klubu silných a kroužku fyzické zdatnosti 

- Recitační soutěž –  

- Turnaj v šipkách 

- Turnaj ve florbalu 

                                 

                                                            

Za loňský školní rok bohužel nebylo možno z důvodu uzavření škol, školních družin a 

mateřských škol realizovat mnoho plánovaných akcí. 
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Pro žáky školy byly pořádány učiteli tyto akce 

Den stromů 

Filmový den v AJ 

Den evropských jazyků 

72 hodin – Ukliďme si svoje město 

Literární projekt – březen měsíc knihy 

Vánoční besídka 

Rozsvícení Vánočního stromu 

Soutěž ve florbalu  

Vánoční dílny, aneb možná přijde i Mikuláš 

Vítání budoucích prvňáčků 

Recitační soutěž 

 Divadelní představení (různá)  

 Odpoledne pro seniory  

 Posezení s bývalými deváťáky „Kam po základní škole“ 

 Česko zpívá koledy 

 

 Kurz podnikavosti VIII. třída 

 Veselé zoubky 

 AJAX – dopravní výchova 2. a 3. třída 

  Trenink s ambasadorem 

  Komiksový workshop 5., 6. třída 

  ISŠTE projekt 

  Úřad práce Sokolov 

 

 

Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti: 

 

Divadelní a hudební představení  

Výstava výrobků v prostorách školy 

            Projekt zdravé zuby 

            Pomoc žáků při akci pro seniory 

             

             

            Dále pak: 

o Logická olympiáda 

o Matematický klokan 

o Chemická olympiáda 

o Dějepisná olympiáda 

o Matematický Cvrček 

o Pythagoriáda 
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           Škola aktivně využívala služeb online portálů. Možnost využívání testů neomezeně i na 

domácích počítačích byl cenný vzkaz pro rodiče, že starost školy o rozvoj žáků nekončí 

zvoněním, ale že jim nabízíme „něco navíc“. 

 

             

Akce školní družiny: 

 

            Zahájení školního roku a vítání nových prvňáčků ve školní družině 

 Podzimní diskotéka ( soutěže ) 

 V měsíci říjen si ŠD pozvala divadlo Řimbaba  

 V měsíci prosinec  vánoční besídka pro rodiče 

 Zimní diskotéka ( soutěže ) 

 V měsíci únor maškarní bál 

 

 

Jiné: Plavecký výcvik – 3. a 4. ročník, předškoláci v mateřské škole 

 

            

           Ve škole byly v rámci mimoškolní činnosti pro žáky pořádány tyto zájmové   

            kroužky: 

 

Hry s AJ (1.třída)                                                    Vaření 

Hry s AJ (3. a 4.)                                                     Deskové hry 

Hry s AJ (5. a 6.)                                                     Jogínci 

AJ (2. stupeň)                                                          Turistický kroužek 

Kreativní kroužek                                                    Šachy 

Pěvecký kroužek                                                      Florbal 

Školní nápravná péče                                               Čtenářský klub  

Doučování                                                                Klub v cizím jazyce 

       Keramika (DDM Kraslice)  

            Logopedická péče v MŠ 

            Taneční kroužek  

            Robotika 

 

 

 

Údaje o aktivitách našich nejmenších dětí   v MŠ: 

"Malá technická univerzita" - vzdělávací projekt zaměřený na polytechnické vzdělávání 

  Projektový den "Lesní svět", děti si hravou formou přiblížily zvěř žijící v lese, ve vodě 

  Canisterapeutičtí psi v MŠ 

  Stopovaná s Lístkovou vílou, kdy děti zábavnou formou plnily úkoly spojené s podzimem 

„Před zimou v lese“ zdobení stromečku  jablíčky, mrkví, kaštany a žaludy 

 Tři králové 

 Projektový den "Hygiena aneb důležitost mytí rukou"  

 Indiánský kmen, děti zažily indiánské bubnování, kdy se hrálo na africké bubny. 

 "Karneval", kdy si děti v mateřské škole užily karnevalové veselí spojené s Masopustem 
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 "Vynášení Morany" 

 

Akce pro rodiče s dětmi 

 

Drakiáda spojená s opékáním s rodiči 

Halloween 

Vánoční posezení s rodiči, které je spojeno se zábavným programem 

Tématická sezení s rodiči na téma Pohybové aktivity u dětí předškolního věku a Styly 

výchovy 

 

Více akcí jsme nestihli vzhledem k uzavření MŠ. 

 

 

Společné se ZŠ: 

Rozsvícení vánočního stromu 

Vánoční posezení se seniory 

Poslední rozloučení 
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8) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

                                 Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence      

                                           ve  školním roce 2019/2020 

 

Práce metodika prevence: 

 

 kontrola schránky důvěry 

 zavedení porad – snídaně s preventistou, později snídaně s vedením školy 

 zavedení online schránky důvěry 

 účast a vedení výchovných komisí 

 debata s žáky o jejich problémech 

 řešení konfliktů na škole 

 komunikace s rodiči i kolegy o daných problémech 

 vstřícnost  

 účast při řešení problému s konkrétním žákem 

 vyslechnutí žáka i mimo konzultační hodiny 

 

     Hodnocení metod a forem realizace: 

 

 

Na začátku školního roku byl rozdán minimální program prevence pro rodiče – tř. učitelé na 

třídních schůzkách.  

Metodik prevence seznámil učitele o postupech řešení konfliktů mezi žáky, o možnosti využít 

schránku důvěry, byly stanoveny konzultační hodiny preventisty ,výchov. poradce a speciál. 

pedagoga.  

40 žáků 2.st. se zúčastnilo programu – Svět tančí – podporován u žáků duševní vývoj, citové 

prožitky. 

V rámci primární prevence proběhly přednášky v páté a šesté třídě, které vedla Mgr. Martina 

Kekulová z organizace Společně k bezpečí. Práce se třídami byla zaměřena na soužití žáků v 

kolektivu, nový třídní učitel, vztahy ve třídě apod. Vždy byl přítomen i třídní učitel, 

seznamoval se s metodami práce v rámci primární prevence, aktivita se žáky.  

 

V říjnu se žáci s výchovnou poradkyní zúčastnili besedy na Úřadu práce v Sokolově - pomoc 

při výběru povolání. 

Projekt Ovociáda – novinka organizace – je velmi vhodný pro navázání spolupráce – starší 

žáci vedou mladší – smíšené koletivy žáků. 

V rámci primární prevence spolupracujeme s policií ČR. 

 

V listopadu se konaly s lektorem panem Pospíšilem na témata:  7. ročník – bolest – nemoc 

jménem šikana, jak si nenechat ublížit, 8. ročník – závislosti, drogy a 9.  ročník-sex, AIDS a 

vztahy, přátelství, láska.      

                                                                                       Zapsala:  Mgr. Miluše .Kamasová 
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9) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

Česko – slovenský projekt: Záložka do knihy spojuje školy, List za listem – baví mě číst 

 

Cílem projektu bylo vytvořit záložky do knih a ty si následně vyměnit s přidělenou 

slovenskou školou. Kreslilo se pastelkou, tužkou, fixem, temperou, dále se použil quillinq, 

přírodní materiály, obrázky z časopisů. Akce se zúčastnili žáci druhého stupně. Většina 

pracovala ochotně, s radostí. Měli jsme radost ze záložek ze Slovenska a z drobných dárků, 

které k nim byly přiloženy. Sami jsme také spolu se záložkami poslali různé propagační 

materiály, které vypovídají o našem kraji. Také jsme přidali knihu o zajímavostech Kraslicka. 

 

Poděkování za práci patří Mgr. Haně Sutté, Bc. Jakubu Nedělovi a paní asistentce Štěpánce 

Šimkové. Také děkujeme vedení školy a panu starostovi, kteří akci podpořili. 

 

Celoroční aktivity AJ – II. stupeň 

1. Filmový den v cizím jazyce – projektový den (prosinec) – projekce filmů (seriálů) 

v anglickém znění s titulky 

      2.   Celoškolní projekt: Evropský den jazyků 

 

 

10) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Podpora výuky plavání na základních školách 

MŠMT- 13222/2019-1 Dotace pro odvoz žáků základní školy na výuku plavání a zpět, včetně 

čekací doby ve výši 9 450,- Kč. 

 

Projekt spolufinancovaný z ESF a SR ČR v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011286, s názvem „Vše pod jednou 

střechou“. 

Doba trvání: od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021, určeno pro MŠ, ZŠ i ŠD. 

Podpora celkem: 1 206 685,- Kč  

Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu (u nás chůva a školní 

psycholog), osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu 

extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT,  spolupráci s rodiči dětí a 

žáků, spolupráci s veřejností. 

Cíle projektu:  

Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu 

ke kvalitním programům předškolního rozvoje. 

Výuka s ICT. 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 

 



 21 

Projektové dny. 

Podpořit dvouleté děti: Zaměstnat chůvu pro dvouleté děti.  

Poskytnout personální podporu - školního psychologa.  

Podpořit pedagogy MŠ a ZŠ v oblasti dalšího vzdělávání.  

Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem kroužkem – doučování.  

Podpořit děti – ve čtenářském klubu, klubu deskových her, klub v cizím jazyce 

Realizovat odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči.  

Výsledky projektu: Výsledkem projektu budou zajištěné cíle projektu (viz. Cíle projektu)  

 

„Tento projekt je spolufinancován EU.“                      Vypracovala: Mgr. Bc. Ivana Pečenková 

 

 

11) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

      Odborová organizace zde není vytvořena.  

      Spolupráce s Policií ČR – AJAX, BESIP 

      Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí. 

      Návštěva Městské knihovny Sokolov a městského muzea Sokolov 

      Návštěva Multifunkčního informačního centra v K. Varech 

      Úřad práce v Sokolově – volba profesní orientace 

      Spolupráce s rodiči-prostřednictvím Edupage, Informačních knížek a letáků, TS 

      Spolupráce s OSVZ Kraslice. 

      Spolupráce s MAP SOKRAS. 

      Spolupráce s organizací Společně k bezpečí. 

 

12) Hodnocení činnosti školy v oblasti EVVO ve školním roce 2019/2020 

 

      V rámci 1. pololetí se nám společně dařilo vytvářet vztah k životnímu prostředí. Většina 

žáků si osvojila potřebu třídění odpadu a dokázala pochopit proč je tato činnost tolik potřebná. 

Někteří žáci a jejich rodiče se zapojili do akce od společnosti Asekol a přinesli elektronický 

odpad do školy, která zajistila jeho bezpečnou recyklaci.  

Během podzimu a zimy probíhala fotografická soutěž: Příroda a životní prostředí kolem nás. 

V žácích měla probudit radost z okolní přírody, podpořit v nich zvýšené vnímání toho, co je 

jejich každodenní součástí a co do té doby třeba příliš nevnímali. Počáteční zájem byl velký, 

bohužel nakonec se příspěvků do soutěže nesešlo tolik. Přesto musíme došlé práce hodnotit 

jako přínosné a žáci si určitě zasloužili pochvalu. I do příštího roku se budeme společně snažit 

nějakou podobnou soutěž zařadit. 

V rámci hodin přírodopisu se žáci nadále seznamovali s potřebou vytváření vztahu k 

životnímu prostředí a to například zařazováním vhodných motivačních dokumentů, také hráli 

didaktickou skupinovou hru Ekopolis a Multipolis a aktivně se účastnili projektových dnů, 

jako například Den stromů a 72 hodin. 

Ve 2. pololetí jsme měli také naplánováno spoustu akcí. Bohužel nastala mimořádná situace a 

my jsme museli podobu akcí poněkud změnit.  

Žáci spolupracovali pouze distančně a nebylo tolik možností zařadit vhodné akce. Plán EVVO 

jsme se tedy snažili plnit pomocí tematických projektů, například Člověk jako součást 
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přírody. Žáci měli také možnost pomocí internetových odkazů plnit různé kvízy, sledovat 

zajímavé ekologické dokumenty a poté na základě nabytých vědomostí zpracovat jednoduché 

projekty ve formě plakátů či pojmových map. 

Skupinové akce, které jsme neuskutečnili, z důvodu mimořádných událostí, se budeme snažit 

zařadit do výuky v nadcházejícím školním roce 2020/2021. I nadále si společně se žáky 

uvědomujeme, jak je důležité si vytvářet pozitivní vztah k životnímu prostředí a proto také v 

prostorách naší školní zahrady vybudujeme malé ekologické centrum. 

                                                                                                      Vypracoval: Ing. Pavel Plavec 

 

 

 

13)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 byla provedena zjišťování Českou školní inspekcí: 

 

1. Inspekční elektronické zjišťování (INEZ). Téma: Předškolní vzdělávání v době pandemie 

COVID – 19, ID 202000021433. 

 

2.  Řízený telefonický rozhovor (monitoring). Téma: Distanční vzdělávání na naší škole. 

 

 

      

14) Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019 

 

 

Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem 

a  rozpočtovými pravidly a skončilo k 31. prosinci 2019 ziskem ve výši 1 147,78 Kč. 

 

Příspěvková organizace hospodaří s prostředky od zřizovatele, ze státního rozpočtu MŠMT 

ČR prostřednictvím rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Vedle hlavní činnosti 

provádí také činnost doplňkovou (pronájem nebytových prostor) 

 

Zřizovatel poskytl prostředky v celkové výši 3 816 815,- Kč. Tyto prostředky byly určeny na 

provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD.  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje poskytl 15 969 488,18 Kč. Tyto prostředky byly použity na 

platy a spojené náklady, ONIV, FKSP a podpůrná opatření (pomůcky + asistenti pedagoga). 

Všechny prostředky byly účelně využity. 

 

Doplňková činnost skončila ziskem 29 500,- Kč. 

 

 

V Oloví dne 14. 10. 2020                                                                   Mgr. Bc. Ivana Pečenková 

 


