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I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE : 
 

Název školy: Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace  

Adresa školy: Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 735/11, 360 10 Karlovy Vary 

IČ:  699 79 359   DIČ:CZ 699 79 359 

Bankovní spojení:  

  

Telefon/fax: 353 437 111 

E-mail: skola@zsruzovyvrch.eu 

Adresa internetové stránky: www.zsruzovyvrch.eu  

  

Právní forma: Příspěvková organizace 

Zapsáno do školského rejstříku: 1.3.2006  

Název zřizovatele: Město Karlovy Vary 

Součásti školy:  Základní škola   IZO 102 088 632  

Školní družina    IZO 115 200 223  

Školní klub         IZO 150 074 603       

Školní jídelna     IZO 102 640 891   

Identifikátor  právnické osoby: 600 067 602 

Vedoucí a hospodářští pracovníci: 

Ředitel: Mgr. Miroslav Peer 

Zástupce ředitele školy: Václav Struček  

Zástupce ředitele pro ekonomické záležitosti: Soňa Nikolovová 

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny): Organizace je základní škola se školní 

družinou, školním klubem a  školní jídelnou. Její činnost je vymezena Zákonem č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších změn 

(Školský zákon), Vyhláškou č.48/2005 Sb. ve znění pozdějších změn a vyhláškou Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění 

pozdějších změn 

 

Součásti školy     -   kapacita 

Základní škola             680 

Školní družina             150 

Školní klub               30 

Školní jídelna ZŠ        650 

 

V roce 2016/2017 jsme zahájili školní rok s 412 žáky, z toho bylo 153 dívek a 259 hochů v 18 

třídách. Na prvním stupni bylo 230 a na druhém 182 žáků.  V průběhu školního roku se počet žáků 

průběžně měnil podle toho, jak žáci odcházeli a přicházeli. Důvodem byla většinou změna bydliště, 

nebo přicházeli a odcházeli žáci fotbalisté do sportovních tříd.  

Škola již 42 let má zaměření na sport a  profiluje se učebním plánem s rozšířenou výukou 

tělesné výchovy. Vedle tohoto učebního plánu škola učí podle učebního plánu bez rozšířené TV pro 

žáky, kteří nemají zájem o sport . Učební plán s rozšířenou TV je určen pro žáky se zaměřením na 

lední hokej, fotbal a pro žáky se všesportovním zaměřením. 

Ve školní jídelně se v tomto školním roce stravovalo 351 žáků, 65 zaměstnanců a 16  

důchodců, bývalých pracovníků školy. Kapacita školní jídelny je 650 jídel , kapacita míst je 150 . 

Školní družinu, která je jako školské zařízení součástí základní školy, navštěvovalo 150 dětí 

ve 5 odděleních a 13 dětí bylo v oddělení školního klubu, hlavně žáků 4. a 5.tříd. 

 

 

 

 

file:///F:/Documents%20and%20Settings/Miroslav%20Peer/Data%20aplikací/Microsoft/Word/skola@zsruzovyvrch.cz
http://www.zsruzovyvrch.cz/
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Spádovost školy 

Škola je spádově určena pro žáky z městské části Růžový Vrch – což je část Rybáře, dále část 

čtvrti Bohatice a čtvrť Sedlec. Je to dáno vyhláškou města o spádovosti škol. Z celkového počtu 412 

žáků dojíždělo 135 žáků z jiných obcí mimo  Karlovy Vary.  

 

Sdružení působící při základní  škole 
   

1. Klub přátel dětí 

       Již 26 let pracuje při škole zapsaný spolek Klub přátel dětí, který vyvíjí velice aktivní činnost.Od 

1.ledna 2017 došlo vzhledem k novému občanskému zákoníku i ke změně stanov a názvu spolku. V 

současné době je název Klub přátel dětí ZŠ Krušnohorská 11, z.s. Má nové stanovy a nový výbor 

spolku. Jinak se v činnosti spolku nic nezměnilo, finančně jistí některé aktivity školy (doprava žáků 

na školy v přírodě, lyžařské kurzy, branně sportovní soustředění žáků 6.tříd), ale i  financuje soutěž o 

nejlepší třídy na 1.stupni, nejaktivnějšího sportovce, slavnostní zakončení školní docházky žáků 

9.tříd. Přispívá dětem všech, kteří zaplatí příspěvek a stanou se členy na kulturní akce, sportovní den 

žáků 1. i 2. stupně, na jednotlivá oddělení školní družiny a školního klubu atd. Kromě toho 

předmětem schůzí s vedením školy jsou i otázky vzdělávacích programů, řešení vyučovacích a 

výchovných problémů školy a zájmových činností žáků. Členem KPD se dle stanov stává každý 

zákonný zástupce zaplacením členského příspěvku ve výši 250,-Kč na školní rok. 

Výbor  KPD, který se skládá ze zástupců rodičů ,školy a přátel školy se schází podle potřeby, 

nejméně však 2x za rok. Spolupráce s KPD  je pro vedení školy velkým přínosem. 

2. Školská rada 

Školská rada je tvořena 6 členy na základě Zákona č.561/2004 Sb. Dva členové jsou zástupci 

zřizovatele, dva zástupci pedagogického sboru a 2 členové jsou z rodičovské veřejnosti. Během 

školního roku se uskutečnila dvě jednání školské rady. Na podzim 2016 se sešla ŠR 1x,  aby 

projednala a schválila Výroční zprávu školy.  Tříletý mandát školské rady je do roku 2017. 

Spolupráce se školskou radou je na velmi dobré úrovni. V červnu na jednání školské rady byla 

projednána úprava školního vzdělávacího plánu dle novely RVP vydané MŠMT.   Ředitel školy je 

pravidelně zván na jednání ŠR a jsou s ním vždy projednávány všechny detaily, které ŠR zajímají., 

ŠR projednává nejen dokumenty jí dané Školským zákonem, ale i informace o škole všeho druhu. 

 

3. Školní sportovní klub (součást AŠSK) 

Při škole pracuje již 25 let školní sportovní klub jako součást Asociace školních sportovních 

klubů. Členy jsou někteří žáci zapojení do sportovních kroužků a účastnící se sportovních soutěží 

v rámci Malé sportovní olympiády škol 1.stupně základních škol, Sportovní olympiády 2.stupně ZŠ a 

prim – kvart víceletých gymnázií okresu Karlovy Vary ve sportovních soutěží MŠMT a kteří 

nejčastěji reprezentují školu na těchto soutěžích. 

 

4. Školní parlament 

Na škole pracuje školní žákovský parlament složený z vybraných zástupců tříd od 3. do 9. 

ročníku. Parlament jednává s vedením školy o řešení některých situací a vedení využívá jednotlivých 

zástupců  pro přenos důležitých informací do tříd. Parlament se v tomto školním  roce sešel 4 x.    

Tyto schůzky sloužily pro přenos informací k ostatním žákům od vedení a pedagogů. Řešil i návrhy 

žáků na vylepšení školy, stížnosti na situace ve výuce i směrem k pedagogům. Některé návrhy bylo 

možné akceptovat a došlo k nápravě , některé samozřejmě ne. V každém případě je to  účinná 

komunikace mezi vedením a žáky, mezi dospělými a žáky. 
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 Parlament také projednává otázky a problematiku, které pak přenáší zástupci zvolení do 

Studentského parlamentu při magistrátu města Karlovy Vary. Ten se schází na jednání se zástupci 

rady Magistrátu města Karlova Vary a ve kterém je naše škola zapojena. Zástupci školy byli zvolení 

2 žáci z 9. ročníku , kteří se na jednáních účastnili. 

 

 

 

II. VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAMY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Na škole učíme podle našeho školního vzdělávacího programu – Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání „Škola pro každého, škola pro sportovce“. K dispozici k nahlédnutí je v prostoru 

sekretariátu školy a na webových stránkách školy. 

Od roku 2012 jsme zavedli anglický jazyk s hodinovou dotací od 1. a  2. ročníku. Snížili jsme 

v 1. ročníku český jazyk a literaturu na 8 hodin a ve 2. ročníku snížili tělesnou výchovu na 2 hodiny.  

 Stále učíme od 2. stupně podle dvou učebních plánů, jeden s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy a jeden pro žáky bez rozšířené výuky TV. Žáci s rozšířenou výukou TV mají 4, respektive 

v 9.ročníku 3 hodiny TV a 1 hodinu povinného předmětu plavání. Od školního roku 2013/2014 jsme 

upravili tento učební plán ještě tak, že jsme odebrali v 8. ročníku hodinu výchovy k občanství a 

navýšili hodinu matematiky a v sedmém ročníku jsme odebrali hodinu člověk a svět práce a navýšili 

hodinu českého jazyka a literatury. Od září roku 2013 jsme zavedli povinný druhý cizí jazyk v 8. 

ročníku  s časovou dotací 3 hodiny. Vyučujeme ruský jazyk a německý jazyk.  

Volitelné předměty jsme učili tyto: v 6. ročníku literární seminář (1h.), v 7. ročníku literární 

seminář (1h.) a finanční gramotnost (1h.), v 8.ročníku literární seminář (1h.)  a finanční gramotnost   

( 1h.), v 9. ročníku literární seminář ( 1h.). 

Všechny změny v učebních plánech byly projednány a schváleny pedagogickou radou a 

následně projednány Školskou radou. 

Také školní družina a školní klub mají svůj ŠVP, který je k dispozici k nahlédnutí  v prostoru 

sekretariátu školy a na webových stránkách školy. 

 Výukové a doplňkové kurzy a soustředění : 

1. plavecký kurz – žáci 3. a 4. tříd – bazén školy  

2. lyžařský kurz -  žáci 7.tříd doplněni o  zájemce z jiných tříd - Klínovec - Loučná, chata 

Hraničář 

V  roce 2016/2017 jsme pokračovali v  testování v rámci tzv. KEA – komplexní evaluační 

analýzy - Stonožka, kterou připravuje společnost. SCIO s.r.o. pro žáky   8. a 9. tříd. Jednotlivé 

testování probíhalo v průběhu školního roku. K tomu jsme  přidali testování 5. a 7.tříd v rámci 

evaluační analýzy. Žáci 5. tříd byli testováni z českého jazyka, matematiky a obecných  studijních 

předpokladů; 7. a 9. ročníku byli testováni z  českého jazyka,  matematiky,  studijních předpokladů. 

Žáci 8. tříd byli testováni v dovednostech pro život získaných na základě   klíčových kompetencí 

podle Rámcového vzdělávacího programu. Všichni žáci obdrželi výstupní doklad o svých výsledcích. 

Navíc výsledky testování slouží   pedagogům k zamyšlení nad přístupy a novými postupy a změnami. 

Výsledky ne vždy odpovídají skutečnosti, neboť někteří žáci přistupují k testování nezodpovědně. 

Výsledky totiž po projednání v pedagogické radě neslouží jako podklad pro klasifikaci. 

 Také jsme ČŠI byli vybráni a zařazeni do celostátního testování   9.tříd, které se uskutečnilo v 

květnu 2017. 
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Vzdělávací programy a počet tříd 

vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Škola pro 

každého,škola pro sportovce“ 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učební  plány  školy 

 

 Používáme 3 učební plány : 

 

 první je určen pro 1.stupeň podle ŠVP 

 

 druhý je určen pro žáky bez rozšířené výuky tělesné výchovy podle ŠVP 

 

 třetí je určen pro žáky s rozšířenou výukou tělesné výchovy podle ŠVP 

 
 



Učební plán 1.stupeň 
 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

 

Předmět 1.stupeň 1. 2. 3. 4. 5. Disponib. 

hodiny 
celkem 

MČD 

Jazyk 

a jazyková komunikace 

Český jazyk  

a literatura 

Český jazyk  

a literatura 

35 8 9 9 7 7 5 35 + 5 

Cizí jazyk Anglický jazyk 9 1 1 3 3 3 2 9+2 
Německý jazyk 

Matematika  

a její aplikace 

Matematika  

a její aplikace 

Matematika 20 4 4 4 5 5 2 20+2 

Informační a komunikační 

technologie 

Informační a komunikační 

technologie 

Výpočetní technika 1 - - - - 1  1 

Člověk a jeho svět Prvouka Prvouka 12 2 2 2 - - 2 12 + 2 

Vlastivěda Vlastivěda - - - 2 2 

Přírodověda Přírodověda - - - 2 2 

Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 12 1 1 1 1 1  12 

Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 1 1 1 

Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 10 2 2 3 3 3 3 10 + 3 

Člověk a svět práce  5 1 1 1 1 1  5 

Celková povinná dotace  118 21 22 24 25 26  118  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Učební plán 2.stupeň bez rozšířené výuky tělesné výchovy 
 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

 

Předmět 2.stupeň 6. 7. 8. 9. Disponib. 

hodiny 
celkem 

MČD 

Jazyk 

a jazyková komunikace 

Český jazyk  

a literatura 

Český jazyk  

a literatura 

15 5 5 5 5 5 20 

Cizí jazyk Anglický jazyk 12 3 3 3 3 3 15 

Druhý cizí jazyk 3 0 
Matematika  

a její aplikace 

Matematika  

a její aplikace 

Matematika 15 5 5 5 4 4 19 

Informační a komunikační 

technologie 

Informační a komunikační 

technologie 

Výpočetní technika 1 1     1 

Člověk a společnost Dějepis Dějepis 11 2 2 2 2 0 11  
Výchova k občanství Výchova k občanství 1 1 0 1 

Člověk a příroda Fyzika Fyzika 21  2 2 2 2 23 
Chemie Chemie   2 2 

Přírodopis Přírodopis 2 2 1 1 

Zeměpis Zeměpis 2 2 1 2 

Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 10 1 1 1 1  10 
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 10 1 1   1 11 
Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 3 2 

Člověk a svět práce  3 1 0 1 1  3  
Povinně volitelné předměty  10 1 2 2 4 5/4 9 
Celková povinná dotace  122 29 30 32 31 24 122 

 
 
 
 

 

 



 
 

Učební plán 2.stupeň s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

 
Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

 

Předmět 2.stupeň 6. 7. 8. 9. Disponib. 

hodiny 
celkem 

MČD 

Jazyk 

a jazyková komunikace 

Český jazyk  

a literatura 

Český jazyk  

a literatura 

15 5 5 5 4 5 19 

Cizí jazyk Anglický jazyk 12 3 3 3 3 3 15 
Druhý cizí jazyk 3 0 

Matematika  

a její aplikace 

Matematika  

a její aplikace 

Matematika 15 5 5 5 4 4 18 

Informační a komunikační 

technologie 

Informační a komunikační 

technologie 

Výpočetní technika 1 1     1 

Člověk a společnost Dějepis Dějepis 11 2 2 2 2  11  
Výchova k občanství Výchova k občanství 1 1 0 1 

Člověk a příroda Fyzika Fyzika 21  2 2 2 2 23 
Chemie Chemie   2 2 

Přírodopis Přírodopis 2 2 1 1 
Zeměpis Zeměpis 2 2 1 2 

Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 10 1 1 1 1  10 
Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a zdraví                            Tělesná výchova 

 

Tělesná výchova 10 4 4 4 3 5 15 

 Plavání  1 1 1 1 4 4 4 
Člověk a svět práce  3 1 0 1 1  3  
Povinně volitelné předměty  10    3 3 3 
Celková povinná dotace  122 29 30 32 31 24 122 
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Zájmové kroužky organizované školou 
 

název kroužku /jméno vedoucího kroužku 

Sportovní hry 1. a 2. třídy / J. KUČEROVÁ 

Výtvarný 1. st. / K. HAVLOVÁ 

Plavání/ K.BOUČKOVÁ, D.HRDÁ 

Internet - 2 skupiny / J. KAFUŇKOVÁ, I. ŠIKOVÁ 

Florbal / J. HAŠEK 

Basketbal / T. KOSKUBOVÁ, D.KALITOVÁ 

Paličkování / Z. HÜTTNEROVÁ 

Anglického jazyka  1.stupeň / J.ŘÍHOVÁ 

Šachy/ M.HÜTTNER 

Kroužek německého jazyka pro 1. st. /J.MIKOLÁŠOVÁ, A.JANDOŠOVÁ 

 

 Finanční hodnocení vedoucích kroužků hradíme z rozpočtu zřizovatele. 
 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 

 

Ve školním roce  2016/2017 bylo ve škole  28  žáků s diagnostikovaným zdravotním 

postižením a 10 žáků se zdravotním znevýhodněním - s vývojovými poruchami učení,  s 

vývojovými poruchami chování a  autista. 

Od 1. září 2016 platí novela Vyhlášky č.17/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která v rámci inkluze vzdělávání přinesla nové 

způsoby ve vzdělání žáků se zdravotním postižením a také nové finanční prostředky na tuto 

výuku. Díky tomu škola dostala prostředky na další dva asistenty pedagoga a prostředky na 

nákup pomůcek pro tyto žáky. Změnila se i forma výkaznictví a přineslo to mnohem více 

byrokracie a papírování  jak pro učitele tak pro vedení školy. 

 Jako každý rok úzce spolupracujeme s  Pedagogicko  -   psychologickou poradnou 

Karlovy Vary, Speciálním poradenským centrem Karlovy Vary a jejími speciálními pedagogy a 

psychology. 

 Tuto spolupráci velmi úspěšně zajišťovala speciální pedagožka paní učitelka Mgr. Iva 

Brabcová v rámci školního poradenského pracoviště, která na škole působí a zároveň s takto 

diagnostikovanými dětmi individuálně pracuje.  

Od září 2005 na škole působí Školní poradenské pracoviště. Které vede speciální 

pedagožka Mgr. Iva Brabcová a je financováno  z rozvojových programů MŠMT prostřednictvím 

krajského úřadu. Toto školní poradenské pracoviště pod vedením speciální pedagožky paní Mgr. 

Ivy Brabcové ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi paní Radkou Pourovou a školní 

metodičkou prevence paní Gabrielou Szatmaryovou se zabývá  problémy žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami, ale i problémy šikany, agresivity  a sociálně patologických jevů. 

Speciální pedagog paní Brabcová nyní zajišťuje funkci poradenského pracoviště jako 

zaměstnanec školy financovaná z rozvojových programů MŠMT prostřednictvím krajského 

úřadu. Do konce roku to byl Rozvojový program na podporu školních speciálních  pedagogů, 

školních psychologů a školních poradenských pracovišť. Od 1.ledna 2017 financujeme speciální 

pedagožku z projektu Šablony do škol. 

Všem žákům diagnostikovaným s SPU a SPV jsou připraveny individuální vzdělávací 

plány a na žádost zákonných zástupců jsou rozhodnutím ředitele školy zařazeny do 

individuálního vzdělávání na dobu diagnostikované poruchy. S žákem autistou a s jedním žákem 
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s poruchou chování pracují asistentky pedagoga. Od listopadu 2016 a následně od června 2017  

jsme zajistili speciální pedagogžky i pro další dva žáky na doporučení PPP Karlovy Vary. V 

případě vypršení diagnostiky je speciální pedagožkou ve spolupráci s rodiči zajištěno 

v pedagogicko-psychologické poradně  jejich další vyšetření. 

 Při rozvíjení percepce, paměti, PL orientace, jemné motoriky atd. bylo využito 

dostupných kompenzačních pomůcek a výukových programů na PC.  

 

 

 
 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

Forma vzdělávání 

(individuální nebo 

skupinová integrace) 

Individuální 

vzdělávací plán 

Vývojové poruchy chování Individuální 2x asistent pedagoga 

Autisté Individuální 1x asistent pedagoga 

Vývojové poruchy učení Individuální  1x asistent pedagoga 

Individuální vzdělávací 

plán 

 

Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
 

Rozšířená výuka tělesné výchovy 

Výuka probíhá od 6.ročníku podle učebního plánu rozšířená výuka tělesné výchovy 

 

 

III. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY 
 

 Základní škola měla celkem 58 pracovníků , z toho pedagogických pracovníků 34 + 4 

asistentky pedagoga; nepedagogických pracovníků 18 -  THP pracovníků 13, pracovnic ŠJ  5.  

Někteří pedagogičtí pracovníci a uklízečky pracovali na snížené úvazky.  

 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

Odborná kvalifikace Splňuje 

kvalifikaci 

Nesplňuje 

kvalifikaci 

Celkem 

učitel 1. stupně základní školy 10 0 10 

učitel 2 stupně základní školy 14 4 18 

vychovatel 6 0 6 

učitelky plavání 2 0 2 

asistent pedagoga 3 1 4 

celkem 35 5 40 
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I.stupeň : vyučovalo 10 učitelek a 2 instruktorky plavání 3. a 4. tříd základních škol, které se 

uskutečňuje   v našem školním bazénu na základě Smluv se základními školami Karlových Varů 

a okolních  měst a obcí.   Všechny učitelky splňují kvalifikační předpoklady pro výuku  

na I.stupni ZŠ, učitelky plavání  splňují kvalifikační předpoklady pro výkon funkce instruktor 

plavání. 

II.stupeň :  zde vyučovalo 17 pedagogů včetně ředitele školy a jeho statutárního zástupce. 

Kvalifikovaných bylo 13 pedagogů a nekvalifikovaných 4. Všichni si doplňují kvalifikaci. 

 

 

 

 

Přehled pracovníků podle aprobovanosti 

 

 JMÉNO A PŘÍJMENÍ APROBACE UČÍ VE ŠKOLNÍM 

ROCE 

1 ANDREA ČERNÁ BEZ KVALIFIKACE CH,P,F 

2 IVA BRABCOVÁ SPEC.PEDAGOG M,ČSP 

3 VÁCLAV EISMANN Č,TV ČJL,TV,VKO,PL 

4 ŠTĚPÁNKA FARKAVCOVÁ AJ AJ ,ČSP 

5 MARTIN GOMBÁR BEZ KVALIFIKACE TV,VV, ČSP 

6 JINDŘICH HAŠEK BEZ KVALIFIKACE M,F,FG, 

7 KVĚTOSLAV HAVLOVÁ 1.STUPEŇ  1.STUPEŇ 

8 ZUZANA HÜTTNEROVÁ 1.STUPEŇ  1.STUPEŇ 

9 ALICE JANDOŠOVÁ 1.STUPEŇ  1.STUPEŇ 

10 JIŘÍ KOVKA TV,AJ TV,AJ 

11 JANA KAFUŇKOVÁ 1.STUPEŇ  1.STUPEŇ 

12 MARIE KONIARIKOVÁ 1.STUPEŇ  1.STUPEŇ 

13 TÁŇA KOSKUBOVÁ TV,RJ RJ 

14 PETRA LÖBELOVÁ 1.STUPEŇ 1.STUPEŇ 

15 MIROSLAV KUCIÁN M,F M,VT, F 

16 JANA KUČEROVÁ 1.STUPEŇ 1.STUPEŇ 

17 JANA MIKOLÁŠOVÁ 1.STUPEŇ AJ ,P, ČSP,NJ 

18 MIROSLAV PEER P,TV P,PL 

19 IRENA PEJZNOCHOVÁ Č,HV ČJL,HV; 

20 RADKA POUROVÁ Č,HV ČJL,AJ,VKO,HV 

21 JITKA ŘÍHOVÁ 1.STUPEŇ  1.STUPEŇ 

22 DAGMAR STEIDLOVÁ Č,D ČJL,D,VV 

23 VÁCLAV STRUČEK Č,OV ČJL,VKO 

24 GALINA SYSLOVÁ D,RJ D,AJ,RJ 

25 GABRIELA SZATMARYOVÁ BEZ KVALIFIKACE TV,Z, 

26 IVETA ŠIKOVÁ 1.STUPEŇ  1.STUPEŇ 

27 ŠÁRKA WACLAVOVÁ 1.STUPEŇ 1.STUPEŇ  

28 IVAN ZÁVORA TV ,VKO TV, Z,VKO.D 

 

 

Školní družina: v 5 odděleních pracovalo 5 vychovatelek  - všechny kvalifikované . Škola 

kromě 5 oddělení ŠD dává dalším zájemcům možnost být zařazen v jednom oddělení školního 
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klubu, kde pracovala 1 kvalifikovaná vychovatelka na částečný úvazek a jako asistentka 

pedagoga na částečný úvazek.  

 

 

Oddělení Počet žáků – 

pravidelná 

docházka 

Počet žáků – 

nepravidelná 

docházka 

Počet vychovatelek 

1 30 0 1 

2 30 0 1 

3 30 0 1 

4 30 0 1 

5 30 0 1 

Školní klub 13 5 0,3 

Celkem 163 0 5,3 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

V tomto školním roce se pedagogové účastnili seminářů a kurzů k prohlubování odborné 

kvalifikace podle svého uvážení a zájmu. 

Druh semináře Pracovník 

Školení výchovných poradců 

Školení lyžařských istruktorů 

Výuka AJ s podporou ICT 

Aktivity v hodinách AJ 

Šablony MŠ a ZŠ 

Školení preventistů 

Syndrom vyhoření 

Školení preventistů 

Školení koordinátorů EVVO 

Radka Pourová 

Jana Mikolášová 

Štěpánka Farkavcová 

Jana Mikolášová 

Miroslav Peer 

Iva Brabcová, Gabriela Szatmaryová 

Miroslav Peer 

Gabriela Szatmaryová, Iva Brabcová 

Petra Löbelová 

 
 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

 Studium k rozšíření odborné kvalifikace 

 

3 –   D.Kalitová,   

 G. Szatmaryová ,  M.Gombár 

 
 
 

Samostudium dle Zákona č. 563/2004 Sb. 

Prázdniny Počet dnů Samostudium 

Podzimní prázdniny 2 2 

Vánoční prázdniny 0 0 

Jednodenní pololetní 

prázdniny 

1 1 

Jarní prázdniny 5 5 

Velikonoční prázdniny 1 1 
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Hlavní prázdniny 2 2 

Celkem 11 11 

 Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

mohou pedagogičtí pracovníci čerpat studijní volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním 

roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 24 odst. 7 zákona). Studijní volno je úměrně 

kráceno dle úvazku. Plán čerpání studijního volna byl dodržen. 

Pedagogové využili příslušný počet  dnů studijního volna podle Zákona 563/2004 Sb., 

podle možností školy, dispozic daných ředitelem školy a dle potřeby. 

 

 

Další složky, které se podílely na výchovně vzdělávací práci školy 
 

a) Školní družina -  v 5 odděleních bylo zapsáno 150 dětí a 13 dětí v 1 oddělení 

školního klubu. Pracovalo zde 6 vychovatelek. 

b) Školní bazén -  slouží hlavně k výuce plavání žáků 3. a 4. tříd naší školy,základních 

škol Karlových Varů a okolních obcí  a využívají je též mateřské školy k výuce plavání pro 

své žáky. Tuto výuku zajišťovaly 2 instruktorky plavání s požadovanou odborností pro tuto  

práci. Dále slouží k výuce plavání žáků školy,  převážně žáků tříd s rozšířenou výukou tělesné 

výchovy.  

c) Technicko-hospodářský úsek školy  -  starali se o něj 1 školník, 1 údržbář, 

správce hřiště, ekonomka (ekonomický zástupce ŘŠ),  mzdová účetní,  4 kuchařky, vedoucí 

ŠJ, 6 uklízeček a  správce školního hřiště. Vzhledem k tomu, že škola má 5 budov a školní 

bazén, je nutné pro zajištění úklidu 7 uklízeček.  Abychom mohli zajistit chod školy po této 

stránce, musíme dofinancovat mzdy nepedagogických pracovníků z rozpočtu zřizovatele a z 

vedlejší hospodářské činnosti - pronájmy tělocvičen, školního bazénu a příjmem ze stravování 

cizích strávníků.  Prostory k úklidu se nemění. Na počet jídel, která se uvaří a  výdejna jídel je 

oproti kuchyni  v patře  je nutno udržet určitý minimální počet pracovnic. Další možností, jak 

tuto situaci řešit, je dofinancování z vedlejší hospodářské činnosti, hlavně  pronájmem 

tělocvičen a bazénu. V tomto školním roce došlo ke změně vedoucí školní jídelny a tím i ke 

změně hlavní kuchařky. 

 

  

IV. PŘIJÍMÁNÍ A ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ, VÝSLEDKY 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
 

Školní rok 2016/2017  byl zahájen s počtem žáků 412 a ukončen s počtem žáků 400.  

Do dvou 1. tříd nastoupilo 52 žáků, včetně žáků po odkladu.  

V 6.třídách  se vyučovalo podle učebního plánu s rozšířenou výukou tělesné výchovy a podle 

učebního plánu  bez rozšířené tělesné výchovy. 

 

Vyhodnocení cílů, které si škola stanovila v koncepčním záměru 

Škola si stanovila pokračovat v dosavadní koncepci školy zaměřené na třídy s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy pro žáky hokejisty a se všestranným sportovním zaměřením. Tento cíl 

jsme splnili. Hokejový klub přešel na systém nevyžadovat přestup žáků do 6. hokejové  třídy , ale 
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vést je k samostatnému rozhodnutí o přeřazení do naší školy vzhledem k provázanosti rozvrhu 

školy a rozvrhu tréninkového procesu a další možnosti uvolňování na zápasy v době vyučování.  

Škola spolupracuje s HC Energie Karlovy Vary. Ve školním roce 2016/2017  škola opět v 6. 

ročníku otevřela dvě třídy, kde byli zařazení hokejisté podle roku narození, aby mohli lépe 

využívat rozvrh tříd připravený podle rozvrhu tréninků HC Energie pro jednotlivé kategorie dle 

ročníku narození .  

Ve školním roce 2016/2017 jsme  dále rozšířili spolupráci s fotbalovým klubem FC 

Buldoci Karlovy Vary. Ve spolupráci s panem Josefem Němcem a vedoucími trenéry fotbalistů 

klub zavedl ještě další dopolední  trénink . Kromě úterý 1.a 2.hodinu  pro fotbalisty žáky 6. - 

9.třídy ještě čtvrtek 1 hodinu pro žáky fotbalisty 3. - 5.třídy  naší školy. Vše probíhá v našich 

prostorách, které dala škola klubu k dispozici. Od ledna 2017 pak ještě škola přidala klubu 1 

hodinu relaxace v bazénu a to v pondělí od 7.00 hodin. 

  

 

Výsledky  přijímacího řízení do 1. ročníků SŠ  a víceletých gymnázií  ve 

školním roce 2016/2017 

 
VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI  55 

MATURITNÍ OBORY 33 

UČEBNÍ OBORY 12 

  
ŽÁCI PŘIJATÍ NA OSMILETÉ/ŠESTILETÉ 

GYMNÁZIUM 

5/1 

Počty žáků dle druhu školy 

GYMNÁZIA 6-čtyřleté 6 - osmileté/šestileté 

OBCHODNÍ AKADEMIE 3 

SPŠ A SOŠ 46 

 

V. ÚDAJE O VZDĚLÁVACÍCH VÝSLEDCÍCH ŠKOLY 
 

Hodnocení žáků 
V roce 2016/2017 jsme pokračovali v testování v rámci projektu Komplexní evaluační 

analýza pro žáky  8.- 9. tříd a testování 5. a 7 tříd pořádané společností SCIO. Testování 

probíhalo v několika etapách  od října 2016 do dubna 2017. Základní výsledky jsou k dispozici k 

nahlédnutí ve škole a každý žák obdržel vlastní vyhodnocení. Žáci si mohli vyzkoušet testování a 

prokázat získané vědomosti a dovednosti, tzv. rámcové výstupy. Z výsledků testů vyplynulo, že 

přetrvávají problémy ve výuce matematiky i znalostech v tomto předmětu. Také se projevují 

různé formy práce i samotný přístup žáků k testování, které není pro ně nijak motivující pro 

klasifikaci a volbu povolání.  

V květnu 2017 žáci 9. tříd absolvovali testování pořádané ČŠI pro školy vybrané v rámci 

České republiky . 
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Komisionální přezkoušení žáků 
komisionální přezkoušení v tomto školním roce nebylo žádné 

Třída Pochybnosti o správnosti 

hodnocení 

Opravné zkoušky 

1.A 0 0 

1.B 0 0 

2.A 0 0 

2.B 0 0 

3.A 0 0 

3.B 0 0 

4.A 0 0 

4.B 0 0 

4.C 0 0 

5.A 0 0 

5.B 0 0 

6.A 0 0 

6.B 0 0 

7.A 0 0 

7.B 0 0 

8.A 0 1 

8.B 0 0 

9.A 0 0 

9.B 0 0 

celkem 0 1 

 
Celkové hodnocení žáků – prospěch 

Údaje jsou v tabulkách Příloha 2 a 3 
 

 

 

VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

 

Prevenci sociálně patologických jevů na škole zajišťuje paní učitelka Gabriela 

Szatmaryová, metodik prevence, spolu s výchovnou poradkyní  paní učitelkou Radkou Pourovou, 

výchovnou poradkyní, a speciální pedagožkou, paní učitelkou Ivou Brabcovou. Na škole pracuje 

Školní poradenské pracoviště. Všechny 3 pedagožky ve spolupráci s vedením zajišťovaly osvětu 

a prevenci sociálně patologických jevů. Na škole je vytvořen Minimální preventivní program, 

Školní preventivní strategie a Krizový plán při výskytu šikany. V případě , že se některý sociálně 

patologický jev objevil, řešily ho uvedené pracovnice spolu s třídními učiteli. Některé případy 

pak řešila výchovná komise sestavená ředitelem školy. 
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VII. INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST, 

 REALIZACE PROJEKTŮ 

Kontrolní činnost 
V tomto školním roce byla provedena na škole kontrolní činnosti VZP ČR 18.1. a 

27.1.2017. Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky  

Ve školním  bazénu provedla KHS pravidelnou kontrolu 27.2. a 16.3.2017 . Zároveň 

probíhá pravidelný rozbor vody vždy po sanitárním dnu a mezi jednotlivými sanitárními dny. 

jako kontrola kvality vody, který zajišťuje odborná laboratoř KHS dle harmonogramu, který 

škola objednala  u této laboratoře.  

Jako každý rok proběhla kontrola KHS ve školní jídelně ( 25.1.2017) a výsledky, které 

jsou v pořádku jsou k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny a v ředitelně školy. 

 
 

Řízení školy, personální práce 
Školu řídí ředitel a jeho zástupce pro oba stupně, ekonomický zástupce řídí úsek 

ekonomický, školní jídelnu a úsek správních zaměstnanců. Vzhledem k úbytků dětí dochází 

vlivem nastavení kritérií pro přidělování prostředků na přímé náklady MŠMT k nedostatku těchto 

financí na správní úsek a školní jídelnu. Vedení při své kontrolní činnosti provádělo průběžně 

kontrolu  vedení pedagogické dokumentace a hospitační činnost podle harmonogramu 

vypracovaným ředitelem školy. Zjišťované nedostatky se daří včas odstraňovat díky důsledné 

kontrolní činnosti a na základě plánu kontrolní činnosti vypracovaného ředitelem školy. 

Od září 2012 přešla škola na vedení třídních knih v elektronické podobě, všichni 

pedagogové byli proškoleni v takovém režimu. Nedostatky nebo chyby byly průběžně 

odstraňovány zástupcem ředitele a správcem sítě. V elektronické podobě jsou vedeny již delší 

dobu i žákovské knížky. Na druhém stupni jsme odstranili papírové žákovské knížky a zavedli 

Informační deníky, které jsou určeny pro informace o nepřítomnosti nebo kázeňských 

přestupcích. 

V oblasti technickohospodářského zabezpečení chodu školy se vedení školy snaží 

realizovat opravy z neinvestičního příspěvku zřizovatele dle finančních možností. Také zastaralý 

žákovský nábytek je postupně měněn a opravován, doplňuje se vybavení kabinetů a tříd 

počítačovou technikou. Všechny pavilóny jsou napojeny do internetové sítě pomocí WIFI 

připojení, které je k dispozici všem žákům a zaměstnancům zdarma. Celkem je na škole k 

dispozici 112 počítačů, z toho pro žáky 62. Všechny jsou připojeny k vysokorychlostnímu 

internetu kabelem nebo pomocí wifi. Nyní škola disponuje celkem 19 interaktivními tabulemi 

nebo interaktivními dataprojektory, z toho 9 na 2.stupni a 10 na 1.stupni – 9  tříd 1.stupně je 

vybaveno interaktivní tabulí  značky Smartboard. Ze stejných zdrojů jsme vytvořili kompletní 

novou učebnu pro výuku jazyků s nejmodernějším vybavením pro tyto účely. Většina pedagogů 

má k dispozici notebook, 20 pedagogů pak tablety, které škola obdržela v rámci projektu  

Vzájemným učením – cool pedagog 21.století č. CZ.1.07./1.3.00/51.0007 jako partner příjemce 

Univerzity Hradec Králové.  

Od září 2011 realizujeme elektronickou třídní knihu - klasifikaci a od září roku 2012 

realizujeme i kompletní zápis třídní knihy elektronicky a vyřadili jsme papírovou podobu této 

dokumentace. Papírové žákovské knížky zachováváme už jen na 1.stupni, na druhém stupni 

máme pouze Informační deníky. 
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pracovník Druhy kontrol 

Ředitel školy Průběžně kontrola všech úseků a pracovníků 

Zástupci ředitele školy Průběžně kontrola dokumentace a svěřených 

úseků, vedení docházky pedagogů 

Ekonomický zástupce Průběžná kontrola nepedagogických pracovníků 

a jednotlivých úseků a jejich docházky 

Ostatní pracovníci Průběžně podle potřeb 

 

Škola provádí každý měsíc sanitární den. Akreditované pracoviště KHS pak přijíždí 

odebrat vzorky vody a provádí rozbor a kontrolu jakosti vody. Výsledky odpovídají hygienickým 

požadavkům. Strojník bazénu provádí kontrolu jakosti vody 3x denně. 

 Kontrolní činnost vedení školy byla dána Rozpisem kontrolní činnosti jednotlivých 

vedoucích pracovníků, stanovený  ředitelem školy. Každý z vedoucích pracovníků má 

specifikované kontrolní činnosti, vyplývající z jeho pracovní náplně. Mezi tyto pracovníky patří - 

ředitel školy, zástupce ředitele školy pro  I. a  II. stupeň,  ekonomický zástupce,  vedoucí školní 

jídelny,  

Kontrolní činnost po stránce pedagogické byla zaměřena na kontrolu pedagogické 

dokumentace a její vedení jednotlivými třídními učiteli a pedagogy a hospitační činnost na práci 

se žáky s SPÚ, metody a formy práce a nekvalifikované pedagogy. 

   

Realizované projekty a partnerství 
 I v tomto školním roce jsme byli zapojení jako partneři projektu Jsme partnery v projektu 

Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů Institutu pro regionální spolupráci o.p.s. - 

číslo projektu CZ.02.3.68/0./0.0/16_010/0000549 v rámci OP VVV.  Pokračovali jsme v projektu 

"Ovoce do škol" určené pro žáky 1.stupně. 

Jsme zapojeni v projektu Ekokom - třídění elektroodpadu pod vedením koordinátorky EVVO, 

paní učitelky Petry Löbelové.  

Dokončili jsme Projekt Vzájemným učením – cool pedagog 21.století č. CZ.1.07./1.3.00/51.0007 

jako partner příjemce Univerzity Hradec Králové – ukončení bylo k 31.12.2015. Projekt je ve fázi 

udržitelnosti 

 Zapojili jsme se do projektu Šablony do školy a od ledna 2017 čerpáme peníze na mzdové 

náklady speciálního pedagoga v rámci inkluze. 

 V rámci projektu "Obědy do škol" jsme Nadaci Women for Women manželů Tykačových 

zajistili pro 3 naše žáky,  bezplatné obědy od ledna 2017 do června 2017 a budou dále pokračovat 

ve školním roce 2017/2018. 
 

 

 

 

VIII.    ŠKOLNÍ  A  MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ŠKOLY 
 

Zájmová činnost, besedy,exkurze 
Tak jako v předchozích letech, tak i ve školním roce 2016/2017, jsme nabídli našim žákům 

řadu zájmových kroužků – 

- na I.stupni kroužek plavání ,  paličkování, sportovních her pro 1. a 2. třídu,  výtvarný, 

florbalu, kroužek práce s internetem, německého jazyka a šachů; 
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- na II. stupni kroužek florbalu,  basketbalu a šachů a robotů. 

Školní sportovní areál je ve všedních dnech přístupný pro sportovní organizace od 15.00 

hodin do 19.00 hodin od dubna do konce měsíce října.  V zimních měsících je školní hřiště 

uzavřené. Nejvíce používají školní hřiště v odpoledních hodinách pro účely  tréninků  HC 

Energie Karlovy Vary,   LK Slovan Karlovy Vary. 

 Jako v předchozích letech také v tomto školním roce v rámci spolupráce s městskou 

policií byly na škole uskutečněny oddělením primární prevence besedy s městskými policisty. 

Besedy se uskutečnily napříč všemi ročníky. Dále se uskutečnily besedy s Ajaxem pořádané 

Městskou policií pro 2.třídy a 3.třídy, byly uskutečněny akce , které pořádali jednotliví 

pedagogové pro své žáky nebo byly organizovány školou  pro ročníky nebo celý stupeň. Podíleli 

jsme se na pořádání Dne s Ajaxem  v červnu 2017, který na našem školním hřišti již potřetí 

pořádala Městská policie ve spolupráci s Policií ČR. 

 Škola se zapojila jako v předchozím roce do charitativní sbírky "Den proti rakovině - 

kytičkový den"   a další charitativní akce - FOND SIDUS ,"Život dětem " a sběr víček pro 

Honzíka. 

  První a druhé ročníky se pravidelně zúčastnily akcí v krajské i městské knihovně. 

Některé třídy se účastnily divadelních představení v Chebu. Vyjížděly za různými exkurzemi do 

okolí Karlových Varů nebo přímo do města. 

 Šesté třídy se zúčastnily turisticko - branného kurzu v Konstantinových Lázních v červnu 

2017.  

 V prosinci před Vánocemi jsme uspořádali Vánoční jarmark pro rodiče žáků a další 

zájemce. Žáci pod vedením svých třídních učitelů  připravili různé dárečky a dobroty a potom je 

na jarmarku prodávali. Zároveň bylo připraveno pro účastníky jarmarku zdarma občerstvení a 

celé odpoledne se neslo v předvánočním duchu s velkou účastí rodičů, prarodičů, příbuzných i 

známých. Výtěžek prodeje byl věnován Farní charitě. 

 V měsíci červnu jsme organizovali pod vedením paní učitelky Pourové 1.ročník 

celoškolního sběru paíru. V průběhu jednoho týdne měli žáci a jejich rodiče možnost přivézt starý 

papír, který byl zvážen a odvezen ve spolupráci s firmou Marius Pedersen. Sebralo se celkem 8 

tun papíru a výtěžek si rozdělili třídy podle nasbíraného množství.  

 

  

Celkový  přehled akcí školy i tříd za školní rok 2016/2017  je v příloze č. 1 

 
 

 

Sportovní soutěže organizované školou 
 

Jako škola se sportovní tradicí a sportovním zázemím a dlouhodobými zkušenostmi  

s pořádáním sportovních akcí jsme v tomto školním  roce pořádali opět tyto soutěže : 

  říjen 2016  - okresní kolo v přespolním běhu III. a IV. kategorie SO 

  listopad 2016  - okresní kolo plaveckých závodů  žáků   MSO kategorie I.a II. 

  březen  2017  - organizace skupiny okresního kola basketbalu žáků IV. kategorie               

  květen  2017    - okresní kolo „Poháru rozhlasu“ -   kategorie III. a IV.    
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Sportovní úspěchy našich žáků 1. a 2. stupně 
Na všech soutěžích se podíleli všichni učitelé tělesné výchovy a paní učitelky 1.- 5. tříd. 

 Na přípravě žáků na sportovní soutěže se podíleli tito pod vedením p.u Szatmaryové tito 

vyučující 2.stupně  - Gabriela Szatmaryová, Václav Eismann, Miroslav Peer, Jiří Kovka,    

Jindřich Hašek a Ivan Závora.  

Za 1. stupeň se zapojily do organizace a účasti na soutěžích všechny paní učitelky J. 

Říhová, Z. Hüttnerová, J. Kučerová. K. Havlová, A. Jandošová, P. Löbelová, M. Koniariková, I. 

Šiková, Š.Waclavová a J. Kafuňková.  Každá si vzala na starost jednu soutěž. To vše pod 

vedením paní učitelky Mgr. Jany Kafuňkové. 

Vedle žáků sportovních tříd se podíleli na výsledcích školy i chlapci a děvčata 

z nesportovních tříd. 

Škola se každý rok  zúčastňuje Malé sportovní olympiády 1.- 5.tříd okresu Karlovy Vary. 

V tomto školním roce jsme obsadily celkové 3.misto v této soutěži. Výborných výsledků dosáhli 

žáci v basketbale, florbale, Mc-Donalds Cupu a štafetovém poháru kde vždy postoupili až do 

krajského finále. V florbale a štafetovém poháru získali 3.místa.  

Na 2. stupni jsme se zúčastnili prakticky všech sportovních soutěží organizovaných 

MŠMT a AŠSK, pořádaných jednotlivými školami v rámci Sportovní olympiády, kde jsme 

obsadily celkové 2. místo Nejlepších výsledků jsme dosáhli v přespolním běhu, florbale ( 2.místo 

v kraji), šplhu, minifotbale (3.misto v kraji) a poháru rozhlasu . 

 

Výsledky a účast na nesportovních akcích a olympiádách 

vypsaných MŠMT 
Také ve školním roce 2016/2017 jsme se zapojili do některých nesportovních soutěží, ať 

organizovaných MŠMT, tak i jiných, organizovaných dalšími organizacemi. Například  

Astronomické olympiády se zúčastnilo 29 žáků, v krajském kole jsme obsadili 2., 4. a další 

umístění;   matematické olympiády ( 16. místo v krajském kole),  Pythagoriády  , logické 

olympiády,  Astronomické olympiády 165 žáků,Logické olympiády - 9 žáků, Finanční 

gramotnost  - 3.místo v krajském kole; mistrovství ČR v Laser gamu - celkově 4.místo v ČR. 

Účast byla i v chemické soutěži.  

Ve výtvarných soutěžích jsme také dosáhli několika úspěchů. Například v soutěži Moje 

babička vyhlášené Městskou knihovnou Cheb , v soutěži "Běh sluší všem" vyhlášené 

magistrátem Města Karlovy Vary naše dívky z 1.,5. a 4.třídy 1.,2. a 3.místo. 

 

 

 

Akce školní družiny 
Cílem bylo naučit děti vhodně využívat volný čas. 

Zaměření činnosti ŠD bylo: odpočinkové aktivity - odstranění únavy po vyučování, obědě, ráno 

( četba,klidové námětové hry apod.) 

            rekreační - regenerace sil, pohybové sportovní, převážně 

neorganizované činnosti, tzv. spontánní.  
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            zájmové - směřují k seberealizaci či kompenzaci případných 

školních neúspěchů. Jsou organizovány v jednotlivých odděleních. 

 ( kroužky - výtvarný, sportovní hry, plavání a další kroužky  organizované školou pod vedením 

učitelů ) 

            příprava na vyučování  -  tematické vycházky, besedy, exkurze, 

poslechové činnosti, video, výstavky, časopisy a didaktické hry. 

Roční plán ŠD 

 Doma, ve škole a naší ŠD  

 Podzim za humny 

 Ať žijí duchové! 

 Těšíme se na Vánoce 

 Zimní sportování 

 Toč se s námi, Masopuste! 

 Vítání jara 

 Měsíc bezpečnosti 

 Kytička pro maminku 

 Těšíme se na prázdniny 

 

 

IX. TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ A REKONSTRUKCE 
 

Z vlastního fondu oprav jsme nechali opravit chlapecké WC v přízemí pavilónu 2.stupně, 

opravit a vybavit cvičnou kuchyni, vymalovat multimediální učebnu, spojovací chodbu a některé 

kuchyňské prostory. Také školní tělocvičny jsou nově vymalovány. Nechali jsme nalakovat 

kovové části vstupů ve spojovacích chodbách a jídelny. 

Investicí magistrátu města byla opravena střecha školní družiny, která byla již v 

havarijním stavu. Bohužel firma nedodržela některé technologické postupy a tak došlo k 

opakovanému zatečení do prostor školní družiny 3. i 2. nadzemního podlaží v takovém rozsahu, 

že 3.nadzemní podlaží určené pro oddělení ŠD jsme museli uzavřít a ŠD přestěhovat do 

náhradních prostor. Do doby, než firma odstraní následky protečení, které jsou značné. 

Pravidelně se nechávají provést revize elektrospotřebičů, hasicích přístrojů, hydrantů, 

elektroinstalace všech budov a zařízení, komínů, výtahů a hromosvodů.  

Zakoupili jsme nový vysavač do bazénu. Máme 2 traktory pro sekání trávy na školním 

hřišti a okolních prostor i pro úklid sněhu v zimním období. K dispozici je ještě křovinořez, 

motorová sekačka s pojezdem, sněhová fréza, mechanické koště pro úklid atletické dráhy a 2 

vysokotlaké mycí stoje pro úklid hřiště a okolních prostor bazénu. Pro uklízečky jsou na práci 

dva mycí stroje, které jsou využívány pro úklid velkých ploch a chodeb. 

 Drobné opravy prováděl údržbář školy, školník a správce hřiště. Větší údržbu, jako 

opravy elektroinstalace, opravy  zasklení velkých oken, opravy vodoinstalace apod. jsme 

zajišťovali smluvními firmami. 
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X.   ZÁVĚR 
 

Ve školním roce 2016/2017 jsme provedli drobné úpravy našeho ŠVP v souvislosti s 

inkluzí a změnou RVP. Daří se nám postupně odstraňovat nedostatky v  kvalifikovanosti 

pedagogického sboru. Umožňujeme nekvalifikovaným studium k zajištění kvalifikace dle Zákona 

563/2004  Sb. Dvě pedagožky ukončili pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního 

důchodu. Proto jsme museli přijmout na jejich místa nové pracovnice od budoucího školního 

roku. 

Většina pedagogů kromě své práce i ve svém volném čase zajišťuje akce pro žáky své 

třídy. Pan učitel Jindřich Hašek za svoji pedagogickou činnost a hlavně za nezištnou aktivitu pro 

děti byl oceněn Nadací Karla Janečka titulem "LASKAVEC" jako vůbec první člověk a zároveň 

učitel. Je to velká pocta pro pedagoga i pro naší školu, které je součástí. 

 V oblasti vzdělávání  můžeme být spokojeni  s  řadou výsledků své práce. V oblasti 

dovybavení moderními učebními pomůckami je ještě co zlepšovat. Pořád musíme pracovat na 

našem public relation. Snažíme se zlepšovat image školy a více a lépe komunikovat se 

zákonnými zástupci.  

 

 

 

PŘÍLOHY 
 

 

Seznam příloh: 
PŘÍLOHA č.1: Akce školy ve školním roce 2016/2017 

PŘÍLOHA č.2: Přehled prospěchu v 1.pololetí školního roku 2016/2017 

PŘÍLOHA č.3: Přehled prospěchu ve 2.pololetí školního roku 2016/2017 
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Akce školy 2016/2017 

 
DATUM MÍSTO TŘÍDA NÁZEV AKCE 

5.9. CHEB 4.B ŠKOLNÍ STATEK - ENVIROMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

6.9. CHEB 3.B ŠKOLNÍ STATEK - ENVIROMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

7.9. CHEB 3.A ŠKOLNÍ STATEK - ENVIROMENTÁLNÍ 

VÝCHOVA 

9.9. KARLOVY 

VARY 

2.STUPEŇ SVĚT TANČÍ - MEZINÁRODNÍ 

FOLKLORNÍ FESTIVAL 

16.9. KARLOVY 

VARY 

7.B KORUNOVAČNÍ KLENOTY - VÝSTAVA 

ZÁŘÍ A 

ŘÍJEN 
KARLOVY 

VARY 

7.B,5.AB,4.

AB,3.AB,8.

B 

KORUNOVAČNÍ KLENOTY - VÝSTAVA 

6.10. KARLOVY 

VARY 

VÝBĚR O  POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE 

ŘÍJEN KARLOVY 

VARY 

4.A,4.B DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

ŘÍJEN OSTROV 2STUPEŇ FILMOVÝ FESTIVAL O.HOFFMANA 

13.10. OSTROV 9.ROČNÍK ŠKOLA  2017 

18.10. DALOVICE 2.A,B PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA 

19.10. OSTROV KROUŽ. 

ROBOTI 

NÁVŠTĚVA SPŠ 

ŘÍJEN ŠKOLA RŮZNÉ 

TŘÍDY 

BESEDY S MĚSTSKOU POLICIÍ 

LIST. ŠKOLA RŮZNÉ 

TŘÍDY 

BESEDY S MĚSTSKOU POLICIÍ 

31.10. ŠKOLA 1.STUPEŇ CESTUJEME PO EVROPĚ - 

ZEM.PROGRAM 

7.11. PRAHA 9.B PRAŽSKÝ HRAD 

7.11. OSTROV 9.ROČNÍK SPŠ - VOLBA POVOLÁNÍ 

9.11. PLZEŇ 4.A,5.A TECHMÁNIE - VÝUKOVÝ PROGRAM 

VESMÍR 

16.11. CHEB 6.A NÁVŠTĚVA  CHEBSKÉ GALERIE UMĚNÍ 

24.11. PRAHA 8.A LASER GAME - SOUTEŽ  AŠSK 

25.11. LD KARLOVY 

VARY 

6.A 

7.ROČNÍK 

KAREL IV. - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

29.11. ŠKOLA 1.SUPEŇ TANCUJ A NEDROB - TANEČNÍ 

PROGRAM 

PROS. ŠKOLA 7.ROČNÍK BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ 

1.12. OSTROV KROUŽ. 

ROBOTI 

NÁVŠTĚVA SPŠ 

7.12. HOTEL PUPP VYBR. NÁVŠTĚVA  S  VÝCHOVNÝM 

Příloha č. 1 
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 ŽÁCI  PORADCEM 

8.12 SVĚT 

ZÁCHRANÁŘŮ 

5.A SVĚT RIZIK - VÝCH.AKCE 

12.12. KMD 8.A 

9.ROČNÍK 

ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA - MUZIKÁL 

12.12. ŠKOLA 1.A 

2.STUPEŇ 

VÁNOČNÍ JARMARK - DOBROČINNÁ 

AKCE 

13.12. ANNABERG VYBR. 

ŽÁCI 

NÁVŠTĚVA PRACOVNÍHO ÚŘADU 

14.12. SRN 8.A VÁNOČNÍ TRHY 

14.12. CHEB 6.A VÁNOČNÍ TRHY 

20.12. CHEB 8.B VÁNOČNÍ TRHY 

21.12. SRN 9.AB VÁNOČNÍ TRHY 

21.12. KINO ČAS 1.STUPEŇ HLEDÁ SE DORI - FILMOVÉ 

PŘEDSTAVENÍ 

22.12. KINO ČAS 7.B OBR DOBR  -  FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ 

LEDEN ŠKOLA RŮZNÉ 

TŘÍDY 

BESEDY S MĚST.POLICIÍ 

20.1. PRAHA 7.A,B EXKURZE DO ČNB 

30.1. KV ARÉNA 1.STUPEŇ BRUSLENÍ 

ÚNOR ŠKOLA RŮZNÉ 

TŘÍDY 

BESEDY S MĚST.POLICIÍ 

22.2. LÁZNĚ III 6.,7.ROČ. VÝCHOVNÝ KONCERT 

BŘEZ. ŠKOLA RŮZNÉ 

TŘÍDY 

BESEDY S MĚST.POLICIÍ 

8.3. OSTROV VYBRANÍ 

ŽÁCI 

ROBOTI 

20.3. CHEB 6.A EKOCENTRUM 

27.3. OSTROV VYBRANÍ 

ŽÁCI 

SPŠ OSTROV EXKURZE 

28.3. ŠKOLA 2.STUPEŇ ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA 

28.3. ŠKOLA  1.STUPEŇ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

29.3. HUSOVKA 1.-

3.TŘÍDY 

KREJČÍK HONZA 

6.4. PRAHA 8.A LASER GAME - SOUTĚŽ  AŠSK 

11.4. KMD 1., 

2.STUPEŇ 

DIVADLO  V  ANG. JAZYCE 

11.4. KARLOVY 

VARY 

6.A NÁVŠTĚVA BECHEROVY VILY 

12.4. PRAHA 8.B PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE 

DUBEN

KVĚT. 
ŠKOLA RŮZNÉ 

TŘÍDY 

BESEDY S MĚST.POLICIÍ 

4.5. PRAHA 8.A LASER GAME - SOUTĚŽ AŠSK 

9.5. KV ARÉNA 1.STUPEŇ BRUSLENÍ 

16.A 

23.5. 
CHEB 2.A,B EKOFARMA  CHEB 
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19.5. KARLOVY 

VARY 

1.STUPEŇ VÝCHOVNÝ KONCERT 

24.5. ŠKOLA 9.A,B BRAZILÍE - ZEM.POŘAD 

24.5. OSTROV 6.A MUZEUM  - JAK SE ŽILO VE 

STŘEDOVĚKU 

30.5. ŠKOLA 7.A,B,4.A,

B 

BESEDA S MYSLIVCEM 

31.5. OSTROV 6.B EKOCENTRUM - ŠKOLNÍ VÝLET 

ČERV. ŠKOLA 1.STUPEŇ BESEDA S MĚS.POLICIÍ 

5.6. KARLOVY 

VARY 

1.A NÁVŠTĚVA  HASIČSKÉ  ZBROJNICE 

ČERV. CHEB RŮZNÉ 

TŘÍDY 

EKOFARMA 

7.6. ČERNOŠÍN 3.A,B EXKURZE DO TŘÍDÍRNY ODPADŮ 

9.6. PRAHA 7.B JUMP PARK PRAHA 

12.6 KARLOVY 

VARY 

1.B HISTORIE KARLOVÝCH VARŮ 

ČERV. ŠKOLA 8.,9.TŘÍDY BESEDYO NEKOUŘENÍ A 

ZÁVISLOSTECH 

13.6. ČERNOŠÍN 4.A,B EXKURZE DO TŘÍDÍRNY ODPADŮ 

15.6. KARLOVY 

VARY 

1.A HISTORIE KARLOVÝCH VARŮ 

21.6. KARLOVY 

VARY 

5.AB EXKURZE ALŽBĚTINY LÁZNĚ 

21.6. PRAHA 8.A EXKURZE DO TELEVIZE PRIMA 

23.6. KARLOVY 

VARY 

6.B SPORTOVNÍ DEN NA ROLAVĚ 

28.6. KARLOVY 

VARY 

9.AB SLAV.PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ LD 

STARÁ ROLE 

29.6. ŠKOLA 1.SUPEŃ TANCUJ A NEDROB 

ČERVE

N 
ŠKOLA CELÁ 

ŠKOLA 

SBĚROVÁ AKCE  - STARÝ PAPÍR 

 



 

                Příloha č.2 

 

 

1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2016/17 

zpracováno dne: 25. 9. 2017 

Průměr      Počet 

klasif. žáků 
Předmět Počty známek 

   1   2   3   4   5   N   U 

 Chv Chování 1.005 406 405   -   1   -   -   3   - 

ČjL Český jazyk a literatura 2.106 404 137 141  78  42   6   5   - 

Aj Anglický jazyk 1.736 405 215 105  65  17   3   4   - 

Nj Německý jazyk 1.892 83   35  23  24   1   -   1   - 

D Dějepis 2.107 177   54  70  35  16   2   4   - 

VkO Výchova k občanství 1.585 130   72  40  18   -   -   2   - 

Pr Prvouka 1.348 135   95  35   4   -   1   1   - 

Z Zeměpis 1.729 177   82  67  22   6   -   4   - 

Vla Vlastivěda 1.957 92   32  39  14   7   -   -   - 

MA Matematika 1.867 405 186 129  49  40   1   4   - 

Pří Přírodověda 1.717 92   44  33  12   3   -   -   - 

Pp Přírodopis 1.854 178   77  58  35   8   -   3   - 

Fy Fyzika 2.136 140   41  49  41   8   1   2   - 

Ch Chemie 2.262 103   29  33  26  15   -   1   - 

Hv Hudební výchova 1.190 405 344  49   9   2   1   4   - 

Vv Výtvarná výchova 1.005 404 402   2   -   -   -   5   - 

VZ Výchova ke zdraví 1.294 17   12   5   -   -   -   1   - 

ČsP Člověk a svět práce 1.038 364 350  14   -   -   -   4   - 

Tv Tělesná výchova 1.037 404 391  11   2   -   -   5   - 

PL Plavání 1.023 133 131   1   1   -   -   3   4 

Ls Literární seminář 1.100 40   37   2   1   -   -   1   - 

VRj Ruský jazyk 2.154 13    4   5   2   2   -   -   - 

IKT Informační a komunikační 1.039 76   73   3   -   -   -   1   - 

Rj Ruský jazyk 2.000 7    3   1   3   -   -   -   - 

FG Finanční gramotnost 1.056 18   17   1   -   -   -   -   - 

Celkový průměrný prospěch 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

248 

147 

7 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

5 nehodnocen 

omluvených 

neomluvených 
19980 48.732 

1.538 



 

                Příloha č. 3 

 

1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B 

Třídy zahrnuté do přehledu: 

Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2016/17 

zpracováno dne: 25. 9. 2017 

Průměr      Počet 

klasif. žáků 
Předmět Počty známek 

   1   2   3   4   5   U 

 Chv Chování 1.008 397 395   1   1   -   -   - 

ČjL Český jazyk a literatura 2.166 398 123 137  88  49   1   - 

Aj Anglický jazyk 1.844 397 175 134  64  23   1   1 

Nj Německý jazyk 2.048 84   28  26  28   2   -   1 

D Dějepis 2.107 178   52  71  40  14   1   - 

VkO Výchova k občanství 1.500 128   72  48   8   -   -   - 

Pr Prvouka 1.405 131   90  31   8   2   -   - 

Z Zeměpis 1.847 177   67  77  26   7   -   1 

Vla Vlastivěda 1.843 89   36  34  16   3   -   - 

MA Matematika 2.030 397 141 146  68  41   1   1 

Pří Přírodověda 1.697 89   38  41   9   1   -   - 

Pp Přírodopis 1.904 177   78  50  38  10   1   1 

Fy Fyzika 2.305 141   36  48  36  20   1   1 

Ch Chemie 2.587 104   25  22  29  27   1   1 

Hv Hudební výchova 1.212 397 327  59   8   3   -   1 

Vv Výtvarná výchova 1.013 397 392   5   -   -   -   1 

VZ Výchova ke zdraví 1.000 20   20   -   -   -   -   - 

ČsP Člověk a svět práce 1.036 360 347  13   -   -   -   1 

Tv Tělesná výchova 1.043 397 382  13   2   -   -   1 

PL Plavání 1.070 129 121   7   1   -   -   6 

Ls Literární seminář 1.395 43   30   9   4   -   -   - 

VRj Ruský jazyk 2.077 13    4   6   1   2   -   - 

IKT Informační a komunikační 1.055 73   69   4   -   -   -   - 

Rj Ruský jazyk 2.429 7    2   1   3   1   -   - 

FG Finanční gramotnost 1.000 18   18   -   -   -   -   - 

Celkový průměrný prospěch 

Stupeň 

hodnocení 

prospěchu 

222 

175 

1 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

0 nehodnocen 

omluvených 

neomluvených 
23446 58.910 

1.594 


