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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:  
Ředitelka     Mgr. Bc. Ivana Pečenková 

Statutární zástupce ředitele pro ZŠ    Mgr. Lenka Filandrová 

Zástupce ředitele pro ZŠ   Mgr. Tomáš Korel 

Vedoucí učitelka pro MŠ   Bc. Andrea Štětinová 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

e-mail: zsolovi@seznam.cz 

            ipecenkova@zsolovi.cz 

            msolovi@centrum.cz 

   internetové stránky: https://zsolovi.cz 

    msolovi.cz 

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

výukou na ZŠ) 

                  olovizs.rajce.idnes.cz (fotogalerie školy) 

ID: f6dmf4r 

 

 

Přehled oborů vzdělávání: 

 

79-01-B/01 Základní škola speciální denní  10 r. 0 měs. 6  

79-01-C/01 Základní škola             denní  9 r. 0 měs. 205 

 

 

 

Školská rada: 

 Školská rada byla ustanovena k 1. červenci 2021. Ve školním roce 2021/2022 se sešla    

            celkem 3 krát. 

 

Školská rada pracovala v tomto složení: 

              Předseda –          Mgr. Kateřina Hofmanová (zastupuje pedagog. prac.) 

              Místopředseda –  Monika Jurcsiková (zastupuje rodiče)  

              Členové –    Daniel Bock (zastupuje zřizovatele) 

     Jiří Mikuláš (zastupuje zřizovatele)  

    Jakub Hofman (zastupuje rodiče)  

    Bc. Andrea Štětinová (zastupuje pedagog. prac.) 

   

            

 

 

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 52 dětí (povoleno má 56). 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 (vlastní zahrádka). 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.  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. Z důvodu nízkého 

zájmu ze strany veřejnosti nevaříme pro cizí strávníky. 

 

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

 

5. Nová přírodní zahrada při ZŠ - Od 13. 10. 2022 je realizována v rámci projektu „Zkvalitnění 

zázemí pro environmentální výuku na Základní škole Oloví“. Předmětem projektu bylo 

vytvoření kvalitního technického a didaktického venkovního zázemí pro rozvoj 

environmentálního vzdělávání a výchovy na Základní škole Oloví. Projekt usiluje o vyšší 

kontakt žáků školy s přírodním prostředím tak, aby získávání poznatků o přírodě bylo založeno 

na jejich vlastní zkušenosti získané pozorováním a zkoumáním přírodních jevů. 
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  Charakteristika pedagogického sboru: 

 

MŠ  Pedagogický sbor tvořily 4 kvalifikované učitelky, 1 asistentka pedagoga a 1 chůva 

(nepedagog). Dvě učitelky absolvovaly kurz program Začít spolu.  

 

ZŠ   Pedagogický sbor tvořil 16 členů, 5 asistentů pedagoga,  2 vychovatelky ŠD, 1 speciální 

pedagog a 1 školní psycholog. 12 pedagogických pracovníků mělo požadovanou kvalifikaci, 4 

si doplňují vzdělání. Nové pedagogy 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) úspěšně absolvovaly 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  v oblasti Metodika školní 

prevence. 

Škola má k dispozici 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 jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím žákovských knížek, informačních 

knížek, webových stránek, edupage nebo letáků. Máme zavedenou elektronickou žákovskou 

knížku. 

 

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

 

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 
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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 školního roku 2021/2022  

 

              

V tomto školním roce proběhly běžné drobné plánované, neplánované opravy a opravy – 

havárie. 

 

Dále: 

Výměna části oken MŠ a 1. stupeň ZŠ 

Rekonstrukce IX. třídy 

Výměna venkovního schodiště MŠ (Kočičky) 

Úprava školní zahrady 

Ještě dojde k výměně a opravě plotu při MŠ 

 

Pomůcky: 

 

Výukové pomůcky do MŠ 

Výukové plakáty 

Nové sady učebnic (průběžná výměna zastaralých za nové) 

Pomůcky – podpůrná opatření 

Pomůcky – pro nadané žáky 

Vybavení pro kroužky – např. Klub deskových her 

TV - Vybavení novými míči 

Programy pro výuku 

 

Všem pedagogům bylo vždy vyhověno v jejich žádostech o pořízení pomůcek pro výuku v MŠ 

i ZŠ. 

 

 

 

Jiné:  

Ve spolupráci se SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova ulice jsme zajišťovali plavecký výcvik –  

Předškoláci MŠ, v ZŠ pak 3. a 4. ročník. 

 



8. Učební plán - pro 1. stupeň - ŠVP od 2017/2018 (včetně pozdějších úprav) 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

Obor 

Vyučovací 

předmět 

Ročník Celkem 

předm. 

z toho 

RVP min 

Disponibilní 

časová dotace 1. 2. 3. 4. 5. 

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 od 2017/2018 (včetně pozdějších úprav) 

Vzdělávací 

oblast 

Vzdělávací 

Obor 

Vyučovací 

Předmět 

Ročník 
Celkem 

předm. 

z toho 

6. 7. 8. 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 +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. Jana Šporková I. A  

     Mgr. Kateřina Hofmanová II. A  

     Mgr. Kateřina Srbová III. A  

     Anna Černá IV. A studující 

     Ing. Pavel Plavec V. A  

II. stupeň     Jana Ullspergerová VI. A studující 

     Mgr. Tomáš Korel VII. A  

     Mgr. Jakub Neděla VIII. A  

     Miroslav Svoboda IX. A studující 

vedení školy Mgr. Bc. Ivana Pečenková   

 Mgr. Lenka Filandrová   SZŘ   

 Mgr. Tomáš Korel   

Učitelé-bez tříd.  Mgr. Hana Suttá 

 Mgr. Miluše Kamasová 

 Eliška Pavlíčková 

Mgr. Iveta Poslední 

 

 

 

   HV 

 

 

studující 

Spec. pedagog  Mgr. Hana Suttá   

Školní 

psycholog 

 Mgr. Michaela Dudašiu   

Asistent 

pedagoga 

          Kateřina Dojčarová 

  Martina Zechnerová Zichová 

          Štěpánka Šimková 

          Věra Krasová 

          Lenka Strnadelová 

  

 

Vychovatelky           Kateřina Dojčarová 

    Bc.Andrea Štětinová 

  

Mateřská škola     Bc. Andrea Štětinová   

            Marie Legezová   

            Dagmar Kunštarová     

            Silvie Vejmolová   

  AP     Monika Jurčíková   

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 5. 4. 2022 od 14.00-16.30 hodin v budově Základní 

školy. Náhradní termín byl stanoven na 12. 4 2022 od 14.00-16.30 hodin. K zápisu se dostavilo 

18 dětí, z toho 12 poprvé u zápisu a 6 po odkladu. 3 dětem byl na žádost rodičů udělen Odklad 

školní docházky (0 dětem pak Dodatečný odklad školní docházky.) 

 

Zápis do MŠ se konal 2.- 6. 5. 2022 od 8.00 hodin do 15.00 hodin. K zápisu se dostavilo 9 dětí 

a všechny byly přijaté. 

 

K docházce bylo ve školním roce 2021/2022 v mateřské škole přihlášeno 42 dětí. 

             

Školní družinu navštěvovalo 30 dětí. 

 

5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 Údaje uvedené v tabulce jsou za II. pololetí školního roku 2021/2022. 

  
 

Povinnou školní docházku ukončilo 19 žáků, z toho 3 žáci z nižšího ročníku. Při přijímacích 

řízeních se 9 žáků umístilo na středních školách s maturitními obory a 9 žáků v učebních 

oborech. Byla podána jedna žádost o pokračování žáka v 9. ročníku a žádosti bylo vyhověno.  
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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, NIDV, Step by Step, Bludiště, ČŠI, Pedagogicko-

psychologickou poradnou v Sokolově, Policií ČR a MPSV. Jednalo se zejména o semináře 

zaměřené na změny v legislativě, prevenci chování, protidrogovou prevenci, 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 – DVPP a členství  

Ředitelka – Hospodaření s FKSP, Právní minimum pro ředitele škol, Ředitel školy jako 

manažer, Poradenský den – Školní násilí, letní škola - Podpora řídících dovedností vedoucích 

pedagogických pracovníků ve škole, letní škola – MAP SOKRA 

Ředitelka školy se pravidelně účastní porad ředitelů, je členem Asociace ředitelů základních 

škol, je koordinátorem a členem řídícího výboru MAP SOKRA. 

Zástupce ředitelky ZŠ – Aplikace gramatických pravidel u žáků se specifickými poruchami 

učení a jinými SVP, Nové povinnosti škol v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků z Ukrajiny 

v praxi 

Paní zástupkyně je členem asociace ředitelů ZŠ 

Výchovná poradkyně – Karierové poradenství hravě.  Účastní se setkávání výchovných 

poradců. 

Vedoucí školní jídelny – ŠJ jako součást vzdělávání, Co trápí školní jídelny, Školní stravování 

v roce 2022 

Zástupce ředitelky MŠ – Profesní příprava ZŘ, Konference pro MŠ, Emoční a sociální potřeby 

dítěte, Formativní hodnocení v MŠ 

Metodik prevence – Poradenský den – školní násilí, Aktivní spolupráce s organizací Společně 

k bezpečí 

 

DVPP k inkluzi, školení sborovny: 

Ve školním roce proběhly celkem 4 supervize sborovny 

Seminář – Zvládání konfliktních a krizových situací ve vztahu učitel – žák a učitel – rodič 

Seminář – Problémové chování žáků na ZŠ 

 

DVPP pro jednotlivé předměty dle potřeb školy: 

Aplikace gramatických pravidel u žáků se specifickými poruchami učení a jinými SVP 

Najděte si svého farmáře 

Dopravní výchova 

Asistent pedagoga u dítěte s narušenými komunikačními schopnostmi 

Komunikační dovednosti ve školní praxi 

Emoční a sociální potřeby dítěte 

Integrace cizinců do MŠ a ZŠ 

Úvod do zdravotní TV v MŠ 

 

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 Online verze  2. stupeň konec ve skupině 

okresu 

Florbal  25. 11. 2021 Kraslice 6. a 7. dívky 2. místo v okrsku 

Florbal 25. 11. 2021 Kraslice 6. a 7. chlapci 3. místo v okrsku 

Florbal  7. 12. 2021 Kraslice 8. a 9. dívky 2. místo v okrsku 

Florbal  7. 12. 2021 Kraslice 8. a 9. chlapci 2. místo v okrsku 

Bowling 16. 12. 2021 K. Poříčí 1. stupeň   6. místo v kraji 

ČEPS cup florbal  1. stupeň dívky neuskutečněno kvůli 
covid-19 v naší škole ČEPS cup florbal  1. stupeň chlapci 

Přehazovaná 8. 2. 2022 Kraslice 1. stupeň 2. místo v okrsku 

Basketbal 18. 2. 2022 Kraslice 6. a 7. dívky 3. místo v okrsku 

Basketbal 18. 2. 2022 Kraslice 8. a 9. dívky 2. místo v okrsku 

Basketbal 23. 2. 2022 Kraslice 6. a 7. chlapci 3. místo v okrsku 

Basketbal 23. 2. 2022 Kraslice 8. a 9. chlapci 3. místo v okrsku 

Florbal 6. 4. 2022 Kraslice 1. stupeň 2. místo v okrsku 

Mc Donald s cup 4. 5. 2022 Oloví 1. – 3. třída 2. místo v okrsku 

Mc Donald s cup 4. 5. 2022 Oloví 4. – 5. třída 2. místo v okrsku 

Vybíjená 20. 5. 2022 Kraslice 1. stupeň 3. místo v okrese 

 

      Vypracoval: Miroslav Svoboda 

 

 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

„Fandíme našim hokejistům“ 

Ovociáda - Den stromů 

Den dětí 

Filmový den v AJ 

Literární projekt 

Vánoční besídka 

Rozsvícení Vánočního stromu 

Soutěž ve florbalu  

Den Čarodějnic 

Poslední zvonění 

Vítání budoucích prvňáčků 

Posezení s bývalými deváťáky „Kam po základní škole“ 

Recitační soutěž 

Olympijský běh 

Olympijský den 

Zájezd do Terezína 

ZOO Plzeň 

Ekoprojekt 72 hodin 

Dopravní výchova 

Piškvorky 

Výlet Kozodoj 

Projekt Veselé zoubky 
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Výlet do Prahy 

Soutěž Souboj čtenářů 

Ukázka asistenčních psů 

Obhajoby absolventských prací 

Divadlo Řimbaba 

 

Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti: 

 

ŠKOLNÍ AKADEMIE  

Dále pak: 

Logická olympiáda 

Matematický klokan 

Chemická olympiáda 

Dějepisná olympiáda 

Matematický Cvrček 

Pythagoriáda 

SCIO testy 

Inspis (testování ČŠI) 

 

Čestná uznání a Certifikáty: 

Škola aktivně využívá služeb portálu Proškoly.cz a získala certifikát „Aktivní škola“. Jako 

„Aktivní škola“ jsme zařazeni v on-line katalogu škol, který mohou využívat rodiče pro 

získávání informací o školách. Možnost využívání testů neomezeně i na domácích počítačích 

je cenný vzkaz pro rodiče, že starost školy o rozvoj žáků nekončí zvoněním, ale že jim nabízíme 

„něco navíc“. 

 

Akce školní družiny: 

 

Halloween  

Prosincové dílničky – výroba luceren 

Vánoční rozbalování dárků, diskotéka, pohoštění 

Karneval 

Dedoles – zapojili jsme se do soutěže o bláznivé ponožky 

V měsíci duben ŠD navštívilo divadlo s pohádkou Námořnická 

Výlet ŠD Zoo Plzeň 

MDD – soutěže 

 

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

 

Anglický klub 

Deskové hry 

Doprovodná hra na kytaru 

Hasičský kroužek 

Hry s angličtinou 

Jogínci 

Keramika 

Kroužek vaření 

Logopedie MŠ 

Mažoretky 
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Příprava na přijímací zkoušky z ČJ 

Přírodocestný kroužek 

Rybářský kroužek 

Taneční kroužek 

Turistický kroužek 

+  

Doučování žáků 11 krát 

 

Všechny kroužky byly zajišťovány učiteli školy. 

 

Údaje o aktivitách našich nejmenších dětí   v MŠ: 

Opékání buřtů s rodiči na přivítanou 

Preventivní vyšetření zraku 

Polytechnicky zaměřená mateřská škola 

Preventivní logopedické vyšetření 

Logopedie 

Divadelní představení 

Ovociáda 

Halloween 

Koncert v ZŠ 

Drakiáda 

Vítání občánků na MěÚ 

Rozsvícení vánočního stromu 

Mikulášská nadílka – Vánoční dílny 

Vánoční besídka 

Masopust 

Návštěva v 1. třídě ZŠ  

Rej čarodějnic 

Besídka ke Dni matek 

Školní výlet  

Rozloučení s předškoláky  

Školní akademie 

 

Společné se ZŠ: 

Příjezd svatého Martina 

Rozsvícení vánočního stromu 

Poslední rozloučení 

Návštěva ZŠ – předškoláci 

Školní akademie 

  

https://www.zsolovi.cz/polytechnicky-zamerena-materska-skola/
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8) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2021/2022 

 

Školní poradenské pracoviště:  

 

Metodik prevence: Jana Ullspergerová 

Školní psycholog: Mgr. Michaela Dudašiu 

Speciální pedagog: Mgr. Hana Suttá 

Výchovný poradce: Mgr. Hana Pavlíčková Svobodová 

 

Zajištění podpory dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a mimořádně 

nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy: 

Sborovna vytvořila pod vedením ředitelky školy Plán pedagogické podpory a Plán pro nadané 

žáky. 

1. PPP – ve vytvořeném dokumentu se nachází způsob vyhledávání slabého, selhávajícího nebo 

neprospívajícího žáka a metody, jak s ním pracovat. 

2. PPN – ve vytvořeném dokumentu se nachází způsoby vyhledávání nadaného a mimořádně 

nadaného žáka a metody, jak s takovým žákem pracovat. 

 

ZÁKLADNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ŠKOLE 

 

Primární prevenci na I. stupni má na starosti převážně třídní učitel.  

S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě, informatice a tělesné 

výchově.  

Při výuce využívají různých metod - výklad, předávání informací, samostatná práce, skupinová 

práci, projektové vyučování. Jednotlivá témata vyučující s žáky plní průběžně během školního 

roku. 

 

Preventivním tématům na II. stupni je věnována systematická pozornost především 

v následujících předmětech: etická výchova, výchova ke zdraví, občanská výchova, přírodopis 

a tělesná výchova. 

 

AKCE ORGANIZOVANÉ JINOU ORGANIZACÍ 

Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence patologických jevů. Využívá 

vybrané programy pro třídy. 

 

 SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ – se spolkem SKB spolupracujeme dlouhodobě. Jedinečnost tohoto 

celoškolního projektu spočívá v lektorčině znalosti našeho prostředí, dětí, pedagogů. 

A) všeobecná prevence – zaměřeno na témata sociopatologických jevů 

B) indikovaná prevence 

 

 AKCE PČR  

PČR pomáhá naplnit tyto cíle MPP: 

 prevence kriminality mládeže 

 působení na postoje a ovlivňování chování dětí 

 A splnit kompetence 

 nést odpovědnost za své chování 

 uvědomit si důsledky svého jednání  a chování 

 pěstovat právní vědomí, mravní a morálních hodnoty 
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Letos proběhly na naší škole tyto projekty: 

 Bezpečná cesta do školy 

 Zebra se za tebe nerozhlédne 

 Ajaxův zápisník 

 Šikana 

 Moje soukromí 

 Právní vědomí 

 

AKTIVITY A PROJEKTY PRO ŽÁKY 

 

ZÁŘÍ 

MOJE TŘÍDA = NAŠE TŘÍDA 

Několikadenní celoškolní projekt zaměřený na posílení socializace ve třídách.  

Výstup: strom přání, fotografie sousoší názvu třídy – umístění u vchodu školy 

Při realizaci byly plněny cíle: 

 vytvářet atmosféru pohody a klidu, bez strachu a nejistoty 

 zlepšovat mezilidské vztahy 

 posilovat zodpovědnost žáků za jejich rozhodnutí  

 udržovat zdravé klima v jednotlivých třídách i v rámci celé školy  

 podporovat vytváření pozitivního hodnotového žebříčku 

 zapojovat žáky do školních a mimoškolních aktivit 

 posilovat sebevědomí žáků 

 učit se řešit osobní problémy vhodnými strategiemi 

 naučit se rozlišovat dobré a špatné 

 zkvalitnit sociální komunikaci 

 získat schopnost zařadit se a obstát v kolektivu 

 umět se sebeovládat 

 umět si vážit sebe samého 

 

OLYMPIJSKÝ BĚH – celoškolní olympijský běh 2. – 9. ročník  

Výstup: fair play; sportovní chování; vzájemná podpora 

 

SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ – V. třída – 4 hod. 

 

ŘÍJEN 

SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ – IV. třída – 4 hod. 

SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ – V. třída – 2 hod. 

 

LISTOPAD 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – I. třída + V. třída 

 

PROSINEC 

Připravované akce byly zrušeny z důvodu zákazu organizování hromadných akcí. 

 

LEDEN 

DOBYTÍ PEVNOSTI OLOVÍ 
Celoškolní hra podporující komunikaci, kohezi třídy, spolupráci, kompetence řešení problému  
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JAK SE UČIT – V. třída – interaktivní seminář 

JAK SE UČIT – VIII. třída – interaktivní seminář 

 

ÚNOR  

Distanční výuka 

JAK SE UČIT – VIII. třída – interaktivní seminář 

 

BŘEZEN 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – I. + II. Třída 

SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ – IV. + V. třída – po 2 hod. 

SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ – IX. – 3 hod. 

 

DUBEN 

SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ – IX. – 3 hod. 

 

KVĚTEN 

SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ - IX. - 3 hod. 

KONTAKTNÍ HIPOTERAPIE - III. Třída 

KDYŽ PES POMÁHÁ ŽÍT - Canisterapie Stránský 

Seznámení se zásadami správného chování ke zvířatům, příprava na situace, které mohou se 

zvířaty, pejsky zvláště, nastat. Seznámení s prací spolku - náprava bolavých těl i duší, práce 

v domovech seniorů, stacionářů pro postižené, ulehčení života těm, kteří to potřebují bez ohledu 

na věk nebo míru postižení.  

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – IV. + V. 

VÝLET NA PRAŽSKÝ HRAD - 2. st. 

Při realizaci byly plněny cíle: 

 naučit žáky spolupracovat a komunikovat spolu 

 zkvalitňovat komunikaci se žáky, kolegy  

 vytvářet atmosféru pohody a klidu 

 zlepšovat mezilidské vztahy 

 posilovat zodpovědnost žáků za jejich rozhodnutí  

 podporovat vytváření pozitivního hodnotového žebříčku 

 zkvalitnit sociální komunikaci 

 získat schopnost zařadit se a obstát v kolektivu 

 

 

ČERVEN 

PLANETA ZEMĚ – dvouhodinový celoškolní blok se zaměřením na ekologii;  

Při realizaci byly plněny cíle a kompetence: 

 naučit žáky spolupracovat a komunikovat spolu 

 zkvalitňovat komunikaci mezi žáky 

 zlepšovat mezilidské vztahy 

 posilovat zodpovědnost žáků za jejich rozhodnutí  

 udržovat zdravé klima v jednotlivých třídách  

 podporovat vytváření pozitivního hodnotového žebříčku 

 zapojovat žáky do školních aktivit 
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CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE  

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – IV. +V. - dopravní hřiště v Kraslicích 

OLYMPIJSKÝ BĚH – organizováno IX. třídou 

Při realizaci byly plněny kompetence: 

 vzájemně spolupracovat  

 vzájemné se respektovat 

 prožívat a zažívat osobní úspěchy  

 rozvíjet sociálních dovednosti  

 posilovat komunikační dovednosti 

 zvyšovat schopnost řešit problémy  

 

VESMÍR – interaktivní program vytvořený žáky IX. třídy pro děti I. třídy a MŠ 

Při realizaci byly plněny kompetence: 

 vzájemně spolupracovat  

 vzájemné se respektovat 

 prožívat a zažívat osobní úspěchy  

 rozvíjet sociálních dovednosti  

 posilovat komunikační dovednosti 

 zvyšovat schopnost řešit problémy  

 

ŠKOLNÍ AKADEMIE – významná akce, jejíž příprava probíhala celé 2. pololetí. Pod 

vedením TU děti navzájem tvořily, spolupracovaly, komunikovaly. Do akce byly zapojeni 

všichni žáci z celé školy. Při realizaci byly plněny cíle: 

 vytvářet atmosféru pohody a klidu 

 zlepšovat mezilidské vztahy 

 posilovat zodpovědnost žáků za jejich rozhodnutí  

 udržovat zdravé klima v jednotlivých třídách i v rámci celé školy  

 podporovat vytváření pozitivního hodnotového žebříčku 

 zapojovat žáky do školních a mimoškolních aktivit 

 posilovat sebevědomí žáků 

 zkvalitnit sociální komunikaci 

 získat schopnost zařadit se a obstát v kolektivu 

 umět se sebeovládat 

 umět si vážit sebe samého 

 efektivně a prospěšně trávit volný čas 

 

 

OLYMPIJSKÝ DEN – DÍLNY + SPORTOVNÍ DEN – celoškolní akce, skupiny napříč 

ročníky. 

Do akce byly zapojeni všichni žáci z celé školy. Při realizaci byly plněny cíle: 

 

 naučit žáky spolupracovat a komunikovat spolu 

 zkvalitňovat komunikaci se žáky, kolegy  

 účastnit se na soutěžích podporujících prevenci rizikového chování 

 vytvářet atmosféru pohody a klidu 

 zlepšovat mezilidské vztahy 

 posilovat zodpovědnost žáků za jejich rozhodnutí  
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 udržovat zdravé klima v jednotlivých třídách i v rámci celé školy  

 podporovat vytváření pozitivního hodnotového žebříčku 

 zapojovat žáky do školních a mimoškolních aktivit 

 posilovat sebevědomí žáků 

 zkvalitnit sociální komunikaci 

 získat schopnost zařadit se a obstát v kolektivu 

 umět se sebeovládat 

 umět si vážit sebe samého 

 

ŠKOLNÍ VÝLETY 

MASOPUST 

POHÁDKOVÁ CESTA 

DEN DĚTÍ 

 

AKTIVITY A PROJEKTY PRO PEDAGOGY 

 

ZÁŘÍ 

PRAVIDLA TŘÍDY – seznámení s možnostmi, jak pravidla ve třídě vytvářet 

 

VZTAHOVÉ PROMĚNY – České Budějovice – SEMINÁŘ SKB  

Jak si vymezit základní pozici ve vztahu k rodičům; nastavení vzdělávacího cíle a hodnocení 

bez ohledu na to, jestli je škola otevřená/ zavřená; rouškování, testování a jiné fenomény doby 

ve vztahu učitel-žák-rodič (co kdo komu může a co kdo po kom může chtít); jak přistupovat k 

žákům, kteří se do školy nevracejí, anebo docházejí sporadicky (z nejrůznějších důvodů); nové 

podoby školních zločinů, a to zejména virtuálních (jak se k tomu postavit a co s tím); jak 

předcházet vleklým komunikačním konfliktům, co dělat a co v žádném případě nedělat. 

 

VŠECH PĚT POHROMADĚ - Oblasti, které jsou zahrnuty v rámci školení, se týkají 

duševního zdraví ve škole, teorie duševní gramotnosti, sociálně emočního učení, praktických 

nácviků jednotlivých lekcí, stigmatizace v souvislosti s duševním zdravím a učitelských 

dovedností potřebných pro realizaci kurikula. Cílem školení je, aby se učitelé cítili jistí svými 

dovednostmi při vedení žáků v učení se regulaci emocí a stresu, komunikačním dovednostem, 

zvládání konfliktních a náročných situací, budování zdravých vztahů a vhodnému vyhledávání 

pomoci v případě problémů s duševním zdravím. 

ŘÍJEN 

PORADENSKÝ DEN BŘEZOVÁ - Školní násilí (vůči učiteli)  

Přednáška Zločin ve škole – aktivní a reaktivní útok vůči autoritě (Mgr. M. Veselá 

Kulatý stůl Zločin ve škole – aktivní a reaktivní útok vůči autoritě. Účastníky kulatého stolu - 

regionální ředitelky a ředitelé škol, zástupci policie, OSPOD, diskuze o svých zkušenostech, 

sdílení postupů, názorů a návodů pro řešení  

konkrétních situací.  

 

PROSINEC 

KONFERENCE LASKAVÍ A EFEKTIVNÍ UČITELÉ SOBĚ – Praha + online webinář 

Jednoduché a srozumitelné základní výstupy v oblasti sociálních kompetencí žáků a jak se 

proměňují v úrovních.  „Komenty“, „hejty“ a ubližování - jak se trénuje to nedělat a jak se 

trénuje na ně efektivně reagovat. Trénink u dětí, přesná technika zpětné vazby - ukázky 

indikované prevence. 

Jednoduché nástroje pro klidnou výuku a nastavení pravidel ve třídě. 
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ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH A KRIZOVÝCH SITUACÍ VE VZTAHU UČITEL – 

ŽÁK A UČITEL – RODIČ Mgr. Jitka Havlánová 
Efektivní zvládání krizových situací, příprava strategií pro řešení krizí, zmenšování nebo 

zastavování prohlubování krizí. 

 

ÚNOR 

PRÁVO VE ŠKOLE I - PRAHA 

Vzrůstající množství komunikačních obtíží, svárů a tahanic má základ i příčinu v neznalosti 

právního postavení svého a všech kolem. Příklady z každodenního školního života, vyjasnění, 

jak se v které situaci chovat správně právně a jak své nároky vyjednat a prosadit.  

 

BŘEZEN 

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ZŠ – Mgr. Kučerová 

Problémový žák, problémové chování – definice, pojetí, různorodost 

Příčiny problémového chování 

Problémové chování žáka a třídní klima 

Metodika – analýza problému/problémového chování 

Komunikace s problémovým žákem 

 

KVĚTEN 

PRÁVO VE ŠKOLE II - Plzeň 

1) Jak přesně pracovat s povinnostmi žáků, rodičů, učitelů a jak lze povinnosti vymáhat, kde 

začít, kde skončit a co dělat, když se vymáhání nedaří. Konkrétní příklady a kauzy.  

2) Práva a povinnosti učitelů v kontextu zachování si vlastního duševního zdraví a předcházení 

nesmyslného handrkování se a eskalaci konfliktů.  

3) Hodně ostří žáci a jaké možnosti mají školy při jejich „vzdělávání“ a krocení. Povinný dohled 

a jeho rozličné proměny (§29 ŠZ).  

4) Školské právo v oblasti přijímání a vzdělávání dětí uprchlých před válkou - možnosti školy, 

nastavení schůdných a únosných scénářů. 

5) NEHODNOCEN a UVOLNĚN, co přesně to znamená a jak se tomu vyhnout.  

6) Strategie předcházení školní neúspěšnosti. 

 

ČERVEN 

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ZŠ – Mgr. Kučerová 

Trénink řešení problémů pomocí supervizních nástrojů, kdy spolupracuje celá sborovna. 

Konstruktivní chování, empatie. 
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9) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

Mezinárodní projekt: Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět příběhů 

 

 

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.  Naší kontaktní školou byla Spojená církevná škola v Bardejove. 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, Mgr. Jakubu Nedělovi a paní asistentce Štěpánce 

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

 

Vypracovala: Jana Ullspergerová 

 

 

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

zdrojů 

Název projektu: Podpora kvalitního vzdělávání   

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  

Číslo 

Realizované projekty v tomto školním roce: 

výzvy: 02_16_022  

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003712 

Podpora celkem: 796 654,- Kč  

Stručný popis projektu: Projekt podporuje osobně profesní rozvoj pedagogů, společné 

vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci 

s rodiči dětí a žáků.  

Cíle projektu: Zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.  

Zvýšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.  

Podpořit sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do  

vzdělávání.  

Podpořit dvouleté děti: Zaměstnat chůvu pro dvouleté děti.  

Poskytnout personální podporu - školního speciálního pedagoga.  

Podpořit pedagogy MŠ a ZŠ v oblasti dalšího vzdělávání.  

Podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem kroužkem – doučování.  

Podpořit děti – ve Čtenářském klubu, a klubu deskových her.  
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Realizovat odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči.  

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

Vypracovala: Mgr. Bc. Ivana Pečenková  

„Tento projekt je spolufinancován EU.“  

 

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 

      Návštěva ISŠTE Sokolov – Sportovní hala Sokolov – propagace škol    

                 Karlovarského kraje               

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

      Spolupráce s OSVZ Kraslice 

      Zahájení spolupráce se zdejší firmou ROTAS 

 

12) Hodnocení činnosti školy v oblasti EVVO ve školním roce 2021/2022 

 

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

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

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.  

1. pololetí: 

3. 9. 2021 – akce Svět tančí pod záštitou KÚ Karlovy Vary –- IV. + V. třída 

15. 10. 2021 – projekt 72 hodin IX. třída 

2. pololetí: 

29. 4. 2022 – Den Země  - téma třídění  odpadů – celá škola 

6. 5. – Farma Kozodoj – Karlovy Vary –  I – III. třída 

11. 5. - Exkurze v elektrárně Tisová – VIII. a IX. třída 

13. 5. – Farma Kozodoj – Karlovy Vary –  IV. – V. třída 

1. 6. – ZOO Plzeň – školní družina + I. třída 

7. 6.  – Planeta Země 3000 – Madagaskar – kino Alfa Sokolov – V. – IX. třída 

2. 6. – Absolventské práce – obhajoba –  IX. třída   

2. 6. + 9. 6. – Dopravní výchova v Kraslicích – IV. třída 

3. 6. + 10. 6.  – Dopravní výchova v Kraslicích – V. třída 

 

 

Plán EVVO jsme se tedy snažili plnit pomocí tematických projektů, například Člověk jako 

součást 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. 

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.  

V Oloví dne 1. 9. 2022 vypracoval koordinátor EVVO, Ing. Pavel Plavec. 
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13)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

 

1. Ve školním roce 2020/2021 byla provedena kontrola Českou školní inspekcí: 

Tematická inspekční činnost zaměřená na získávání a analyzování informací o činnosti školy 

v období distančního vzdělávání žáků, vykonávaná podle § 174 odst. 2 písm. a) školského 

zákona, s ohledem na opatření související s pandemií nemoci covid-19. 

 

2.  Šetření ČŠI nahrazující kontrolu na místě: 

 Předškolní vzdělávání v době pandemie COVID – 19 

3.  Kontrola ČMOS školství v oblasti BOZP dne 26. 10. 2021 

      

14) Základní údaje o hospodaření školy 

 

Základní údaje o hospodaření školy jsou za kalendářní rok 2021. 

Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem 

a  rozpočtovými pravidly a skončilo k 31. prosinci 2021 ziskem ve výši 17 741,81 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 a nájemního bytu.) 

 

Zřizovatel poskytl prostředky v celkové výši 3 718 000,- Kč. Tyto prostředky byly určeny na 

provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD.  

 

Krajský úřad Karlovarského kraje poskytl 18 934 422,- Kč. Tyto prostředky byly použity na 

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

speciální pedagog). Všechny prostředky byly účelně využity. 

 

Doplňková činnost skončila ziskem 20 402,-  Kč. 

 

 

 

V Oloví dne 15. 10. 2022 

 

       Mgr. Bc. Ivana Pečenková 

       ředitelka školy 

 


