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                                       V ý r o č n í    z p r á v a                                       

 

o činnosti  Základní školy a Mateřské školy Šanov, okres Rakovník 

ve šk. r.  2012/13 

 

l. Základní údaje o škole  

 

         Název školy:                                       Základní škola a Mateřská škola Šanov, okres 

                                                                     Rakovník  

         Adresa školy:                                      Šanov 91, 270 31 Senomaty 

         právní forma:                                       právní subjekt 

         způsob hospodaření:                            příspěvková organizace 

         zřizovatel :                                           Obec Šanov 

 

         IČO                                                      47 017 961 

         Identifikátor zařízení                            600 055 876 

         e-mail:                                                  zssanov@gmail.com 

         www stránky:                                       http://email.skolasanov.cz 

         telefon:                                                 313 543 280, 736 752 154,736 475 836 

         telefon MŠ:                                          723 170 573 

         telefon ŠJ:                                            313 543 025 

 

1.1 Charakteristika školy 

 

          Základní škola poskytuje základní vzdělání podle  ŠVP – Tvořivá škola – čj. 480/10.  

Činnost školy je vymezena školským zákonem č. 561/2004 Sb. o soustavě základních a 

středních škol ve znění pozdějších předpisů a statutem vydaným 15. 12. 1993 a jeho dalšími 

doplňky.  

 

Škola  sdružuje:  

         Základní školu                        IZO                    102 602 395      kapacita       248 ž. 

         Mateřskou školu                     IZO                    107 518 392                            35 ž. 

         Školní družinu                        IZO                     114 100 276                           50  ž. 

         Školní jídelnu                         IZO                     102 762 279                          250 jídel 

 

                  číslo běžného účtu                                  540 244 399/0800 

                  číslo účtu FKSP                                     107/540 244 399/0800 

 

Vedení školy:       

           ředitelka školy -                     Mgr. Milena Titlbachová 

           zástupkyně ředitelky školy -  Mgr. Markéta Břehovská 

           výchovná poradkyně  -           Mgr. Zdeňka Krůtová 

            vedoucí učitelka MŠ  -          Marie Pitrová 

           vedoucí školní jídelny -          Jitka Sekyrová 

 

mailto:zssanov@gmail.com
http://email.skolasanov.cz/
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Rada školy:  

           zástupci rodičů:  p. Šiková Lada,  Lisnerová Monika 

           zástupci zřizovatele:  ing. D. Žáček, Mgr. A. Krško 

           zástupci  školy:   Mgr. Břehovská Markéta,  Mgr. Krůtová Zdeňka  

 

Rada školy se sešla během školního roku 2x.  Z jednání Rady školy jsou pořizovány zápisy. 

 

Obor vzdělávání: 

         79-01-C/01  Základní škola – studium denní – délka studia 9 r. 0 měs. 

 

Počet žáků k  30. 6. 2013 

       110  -                                             l. stupeň   56 

                                                             2. stupeň   54 

Žáci byli organizováni do šesti  tříd. 

 

Změny oproti zahajovacím výkazům jsou pouze v počtu žáků v jednotlivých třídách -  (odešly 

3 děti a 3 děti se přistěhovaly), celkově se počet dětí nezměnil.( k 30. 9. 2012 – 110 dětí):   

 

 Organizace tříd:        

 

                    1. stupeň             -    2  třídy,  5  ročníků     ................... spojen 2.+ 3. r., 1.+4.+5.r. 

                    2. stupeň             -    4  třídy,  4  ročníky 

 

 Průměr žáků na třídu:               18,3                 

                                                                            

 Průměr žáků na ročník:            12,2 

                                                                      

Počet žáků zapsaných v DM:     50  -  l. oddělení   25 

                                                             2. oddělení  25 

 

 

Počet žáků stravujících se ve školní jídelně:         109 + 34 z MŠ 

 

 

Školní obvod:         z obce                         celkem                  l. stupeň               2. stupeň 

(stav k 30. 6. 2011) 

 

                           Šanov                                 42                              25                       17 

                           Senomaty                          16                                 2                       14 

                           Nouzov                               2                                 -                         2 

                           Petrovice                             6                                 4                        2 

                           Pšovlky                             12                                 8                        4 

                           Zavidov                             12                                 5                        7 

                           Řeřichy                               3                                  3                        - 

                           Václavy                               5                                 4                        1 



 4 

 

 

 

Mimo školní obvod: 

                           Rakovník                             5                                  1                          4 

                           Oráčov                                 2                                  -                          2 

                           Švihov                                  1                                 1                          - 

                           Smilovice                             1                                 1                          -                                                                  

                           Hostokryje                            2                                 2                          - 

                           Šípy                                      1                                  -                         1 

                            

 

 

Zápis do  l. ročníku:     V l. ročníku bude příští školní rok 19 dětí. 

 

                                    Třem dětem bylo odloženo zahájení povinné školní docházky.   

                                    Žádný žák nebyl osvobozen od povinné školní docházky. 

 

2.  Učební  plány  školy  

                            

 ŠVP pro ZV Tvořivá škola č.j. 480/10 

Obor vzdělávání: 79-01-C/001  - Základní škola  

          

 

 

Povinně volitelné předměty: 

 

7. – 9. r. – němčina 

7. r. – výpočetní technika 

 

Nepovinný předmět nebyl ve škole zaveden žádný. 
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Učební plán pro l. - 5. roč. 

 

Předmět                                      Ročník                                                                                     

                                               l.                 2.                  3.               4.                 5.           Celkem   

 

Český jazyk                            9                9                 8               8                   7 42 
 

Anglický  jazyk                      1                  1                   3               4                   5 11 

 

Matematika                            4                  5                  5                5                   4 23 

 

Prvouka                                  1                  2                  2                 -                  -  7 

 

Přírodověda                            -                   -                   -                  1,5             2 3,5 

 

Vlastivěda                              -                   -                  -                   1,5              2  3,5 

 

Hudební výchova                    1                  1                  1                  1                 1   5 

 

Výtvarná výchova                   1                   1                 2                  2                  1   7 

 

Pracovní činnosti                    1                   1                  1                 1                  1   5 

  

Tělesná výchova                      2                  2                   2                  2                 2 10 

 

Informatika                              -                   -                   -                  -                   1                1 

 

Celkem                                          20               22                 24                26                26   118 

 

 

 

Poznámka: 

Na 1 hod .HV  byl spojen 1. a 2. r. 

Na 1 hod. HV byl spojen 3. a 4. r.  

Na 6 hod. ČJ  byl spojen 3. a 4. r. 

Na 4 hod. M byl spojen 3. a 4. r.  

Na 2 hod. TV byl spojen 1. a 2. r. 

Na 2 hod. TV+VV byl spojen 3. a 4.r. 

Na 2 hod. Př byl spojen 3. a 4.r. 

Na 1 hod. Pč  a VV byl spojen 1. a 2. r. 

Na 1 hod. Pč byl spojen 3. a 4.r. 
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 Učební  plán  pro  6. – 9.  ročník 

 

Předmět                                         Ročník                                                           Celkem   

 

                                   6.                   7.                    8.                    9.                  

 

Český jazyk                4                    4                     4                     4                       16 

  

Německý jazyk           -                   1                     2                      2                         6 

 

Anglický jazyk           4                    4                     3                     3                        14 

 

Matematika                5                    5                     4                     5                         19 

                      

Chemie                      -                     -                      2                     2                         4 

 

Fyzika                       2                     2                     2                     2                          8 

 

Přírodopis                 2                     2                      2                    2                           8 

 

Zeměpis                    2                     2                      2                     2                          8 

 

Dějepis                      2                     2                      2                    2                           8 

 

Občanská vých.         1                     1                     1                     1                           4 

 

Rodinná vých.            l                      1                     1                      1                          4 

 

Hudební vých.           1                      1                     1                      1                          4 

 

Výtvarná vých.          2                      1                     2                       1                         6 

 

Praktické čin.             1                      1                     1                       1                        4 

 

Informatika                                       1                      -                         -                       1  

 

Tělesná vých.           2                      2                     2                        2                        8 
 

 

Celkem                   29                     30                     31                     31                    121 

 

    Poznámka:     
 Na 2 hod. VV  byl spojen 5.r.D + 6. r. a  5.r H +7.r. 

 Na 1 hod. HV byl spojen 7.+8.+9.r. v rozdělení na hochy a dívky 

 Na 1 hod. PČ byl spojen 5.+ 6. r.D a 7.r.+6.r.H  

 Na 1 hod. RV byl spojen 7.+8.+9.r.v rozdělení na hochy a dívky 

TV byla spojena po 2 hodinách v 5. + 6.r. a v 7. - 9.r. v rozdělení na hochy a dívky 
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Výuka integrovaných žáků: 

 

Náprava dysporuch:      p. uč. Dunajová, p. uč. Cafourková   - 1 x týdně 25 min. 

 

Celkem byli  integrováni:  

 

 Ročník  Počet žáků 

   5.     1 

   6.     1 

   7.     1 

   9.     1 

   Celkem     4 

. 

Nápravy probíhaly dle doporučení  PPP Rakovník.  Pro  výuku má p. učitelka zpracován 

individuální vzdělávací plán, se kterým byli seznámeni všichni vyučující žáka  a  rodiče. 

Rodiče se mohou  výuky zúčastnit.  

Pracovnice PPP pozorovaly žáky během vyučování. Mimoto byl brán ohled při výuce a 

klasifikaci  na základě dřívějších vyšetření v PPP  na dalších 11 dětí, které ale nemají nárok 

na integraci.  

 Práce dětí  je  sledována při hospitacích, třídními učitelkami a výchovnou poradkyní.. 

Koordinace výuky je prováděna na metodickém sdružení,  při pedagogických poradách. 

  

 

 

Zájmové kroužky 
 

 

Školní sportovní klub                        -               Mgr. Mládková 

Zdravotní TV                                     -               Mgr. Cafourková 

Klub mladých diváků                         -               Mgr. Krůtová 

Klub mladých čtenářů                        -               Mgr. Krůtová 

Country tance                                     -               Mgr. Cafourková   

Tvořivost                                            -               Ing. Lechnerová 

Angličtina                                           -               Mgr. Břehovská 

 

Většina kroužků má v naší škole dlouholetou tradici a celkem v nich pracuje kolem 70 

 dětí. Problém však je najít vhodný čas, neboť výuka je přizpůsobena odjezdu vlaku a 

autobusu. 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

3.1 Počty pracovníků k  30. 6. 2012 

 

celkem     fyzických               22 

                 přepočtených          

                                        z toho:       učitelky  ZŠ         10,68  

                                                          učitelky  MŠ          2,8 

                                                          vychovatelky         0,88 
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                                                          nepedagogičtí ZŠ   2,6 

                                                          nepedagogičtí MŠ  0,6       

                                                          kuchařky                2,4 

 

3.2  Pedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2013 

 

ředitelka školy                          -       Milena Titlbachová, Mgr. 

                                                          kvalifikace ČJ-OV-RV,  všeobecná SJZ z NJ, SZZ z TA 

                                                          kurz instruktorů školního lyžování,kurz ICT- úroveň Z,P0 

                                                          kurz SPU,Výchova k ústavnosti, Multikulturní vzdělávání 

                                                          FS  - II 

                                                          vyučovala:   ČJ 6, ČJ 8 

                                                          praxe   nad 32  roků 

 

 zástupkyně ŘŠ  +                        -      Markéta Břehovská, Mgr., učitelství l. st. 

 metodik  inf. a komunikač-                kurz ICT – úroveň Z,P0, provoz škol. sítě, koordinátor- 

 ních technologií                                                    správce      

                                                             kurz SPU,  kurz AJ ( C1) 

                                                             vyučovala:  AJ 7, 8, 9,  Inf  5 

                                                             praxe: 22 roků 

 

výchovná poradkyně                 -        Zdeňka Krůtová, Mgr. Čj- D, special. studium VP,  

                                                            kurz ICT – úroveň Z 

                                                            vyučovala: ČJ 7, 9,   D 6-9,    HV 5 +6, HV 7+8+9 

                                                            praxe:  nad 32 roků 

 

Vyučující : 

 

Třídní učitelka                                              aprobace             praxe                            vyučovala    

I. tř. 

1. r.    Cafourková Iva, Mgr.     .             1. stupeň                    26 r.              ČJ, M, AJ, VV, Pr 1, 2   

                                                                 kurz ICT- Z,P0                               HV 1+2, AJ 6  

                                                                 kurz SPU, AJ                                    dysporuchy  

                                                                 kurz instruktorů škol. lyžování 

                                                                 kurz  prevence drog. závislostí  

I. tř. 

2. r.   Dunajová Radka, Mgr.                   1. stupeň .                  16 r.                     2. r. + 3. r.   

  + 3.r.                                                       kurz ICT – Z, P0                                 ČJ, M, AJ, HV 3+4 

                                                                  kurz SPU,  kurzy AJ                            dysporuchy 

 

II. tř. 

4. r.   Vaněčková Dana, Mgr.                  1. stupeň                    17 r.                  4. r. ČJ, M, AJ 

                                                                 kurzy AJ                                             AJ 5 

    

                                                               

                                                                 kurz AJ                                                                                                                                                                                        
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II. tř.  

5. r.    Holečková Iva, Mgr.                       RJ-OV     19 r.                               ČJ 5, OV 6,7,8+9    

                                                                   St. zk. NJ                                       NJ 7-9, VV 3+4 

                                                                                                                          VV 8+9, RV 7+8+9 

 

6. r.    Krůtová  Zdeňka, Mgr.                    viz výše 

 

 

IV. tř.  

7. r.    Sekyrová Miloslava, Mgr.              M-Z                           15 r.                 M 6 – 9, F 9 

                                                                  kurz ICT , AJ                                     Inf 7 

 

 

V. tř. 

8. r.  Břehovská Markéta, Mgr.                viz výše 

 

 

VI. třída 

9. r.   Mládková Pavla, Mgr.                   Ch-PČ                             7 r.               Ch 8,9 

                                                                 kurz ICT – Z,P0                                 Př 6,8,9 , F 6-8 

                                                                 kurz AJ                                               Pč 8,9 

                                                                 spec. studium vých. por.                    TV 3-9 

 

  bez tř.    Lechnerová Iva, Ing.                VŠ - ČZU                   10 r.                 M 5, Z 6-9   

                                                                 kurz ICT – Z                                       Vl,Př 3+4, 5,  Př 7 

                                                                UK  Praha -doplň.ped.studium          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Balá Marcela                                             vychovatelství          nad 32 r.            Pč 1+2, 3+4, 5+6D 

                                                                   úv.  0,311                                           Pč 7+6H, Vv 1+2 

                                                                                                                              Vv   6+5D 

 

 Dyršmídová Monika                                 stud. vychov.            12 r.                   TV 5+6 

                                                                                                                               TV 1+2, TV 3+4     

                                                                                         

Rodičovskou dovolenou čerpá Mgr. Monika Vávrová. 

 

 

Vychovatelky:     

    

I. odd. DM     Balá Marcela                       vychovatelství              nad 32 r.           úv.  0,31 

                                                                   kurz ICT – Z 

 

II. odd. DM    Dyršmídová Monika            stud. vychov.                 11 r.                úv. 0,57 
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3.3 Věková skladba pedagogického sboru ZŠ k 30. 6. 2013 

 

do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důch. věk důchod. věk 

1 žena 4 ženy 4 ženy 1  žena    2  ženy  

 

 

3.4 Přehled nepedagogických pracovníků k 30. 6. 2012 

 

Šilink Rostislav školník vyučen úv.  0,8 

 topič vyučen         0,2 – v topné sezóně 

Houšková Pavlína uklízečka úplné střední        0,7 

Círová Iveta  uklízečka vyučena        0,5 

Poláková Iva účetní úplné střední        0,3 

Sekyrová Jitka ved. ŠJ vyučena        0,7 

 kuchařka vyučena        0,3 

Kynkalová Radana  kuchařka vyučena        0,5 

Šeráková Iveta kuchařka  vyučena        0,9 

 

 

3.5  Další vzdělávání pedagogického sboru 

 

       Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl stanoven dle záměrů školy  pro 

další období, potřeb pracovníků a plánu práce školy. Byl  doplňován dle  aktuální 

nabídky vzdělávacích aktivit. 

 

 

 

l. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy   

    Školský zákon v praxi  - KÚSK                                               Mgr. Titlbachová 

    Veřejná diskuse k doporučení OECD 

     v oblasti monitoringu a evaluace – Střč.insp. ČŠI                  Mgr. Titlbachová 

    Národní systém inspekč. hodnocení vzděl. soustavy NIQES Mgr.  Titlbachová 

    Komunikace ve školní praxi                                                    Mgr. Titlbachová 

    Výjezdní seminář pro ŘŠ  - dvoudenní                                    Mgr. Titlbachová 

    Tvorba obsahu WWW stránek                                                 Mgr. Břehovská 

    Tvorba DŮM – MŠMT                                                            Mgr. Břehovská     

 

                                                                                                                 

2. Vzdělávání v oblasti cizích jazyků 

    Učitelská angličtina -  VISK Rakovník (celoroční kurs)         Mgr. Břehovská          

    Učitelská angličtina -  VISK Rakovník  (celoroční kurs)        Mgr. Cafourková 

                 „                                                                                    Mgr. Dunajová 

                                                                                                       Mgr. Mládková 

                                                                                                       Ing. Lechnerová 

                                                                                                       Mgr. Vaněčková  

                                                                                                       Mgr. Sekyrová 

    Hry v počáteční výuce AJ                                                          Mgr. Vaněčková - ESF 
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3. Vzdělávání v oblastech vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů   

     Školení Power Point – VISK                                                 Mgr. Krůtová, Vaněčková-ESF 

     Rozvíjíme čten. a přírodověd. gramotnost – VISK               Mgr. Dunajová  - ESF 

     Čeština nemusí být nudná – VISK                                         Mgr. Titlbachová, Holečková  

                                                                                                          -  ESF 

     Mimořádné události ve škole - NIDV- MŠMT                      Mgr. Holečková 

      Specifické poruchy učení -      NIDV                                    Mgr. Holečková  

      Jóga pro děti                                                                           M. Dyršmídová  

      Podpora mat. gram. na 1. st. ZŠ – VISK                                Ing. Lechnerová - ESF 

                   

4. Výchovné poradenství,  prevence sociálně-patologických jevů  

 

     Výchovná poradkyně a metodička prevence   se zúčastnily setkání  pořádaných PPP  

     Rakovník pro tyto pracovnice v okrese Rakovník  

     Komunikace ve školní praxi -  školení pedagogického sboru – VISK   -    všichni ped. prac. 

     Problémový žák  - přednáška                        „         -agentura Majestic -     všichni ped.prac.                                 

     

5. Ostatní 

   Školení BOZP a PO                                                                               všichni zaměstnanci 

 

    

 Počet účastníků na jednotlivých seminářích závisí na době konání a na finanční náročnosti.   

Proto každoročně využíváme semináře pro celé pedagogické kolektivy ve spojení s další 

základní školou. Letos jsme v tomto směru spolupracovali se ZŠ a MŠ Čistá.  Na DVPP 

přispíváme   zároveň  z  prostředků zřizovatele. Poznatky ze seminářů předávají účastníci 

ostatním pedagogům  na poradách. Jednotlivé semináře dostatečně obsáhly oblasti 

plánovaných aktivit v rámci DVPP. Velmi si ceníme kurzů AJ, kterých se paní učitelky 

celoročně zúčastňují, i když jsou časově velmi náročné.  

 

 

 3.6  Ředitelské volno 

 

V tomto školním roce byly 3 dny  ředitelského  volna čerpáno takto:  

14. 3. -    účast všech vyučujících na školení VISK – Komunikace ve školní praxi 

 6. + 7.  5.  -    práce na tvorbě standardů pro ŠVP  

 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

4.1 Údaje o prospěchu (porovnání s min. šk. r.) 

 

ročník počet ž.  

 

prospěl  

s vyzn.    

 prospěl  nepros-

pěl 

 

 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 

     1.  13 8 13 7 - 1     -              - 

     2. 6 9 4 8 2 1     - - 
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     3. 9 12 3 8 6 4     - - 

     4. 12 11 8 6 4 5     - - 

     5. 16 14 9 7 7 7     - - 

I.stup. 56 54 37 36 19 18     - - 

     6. 13 15 6 6 7 9 - - 

     7. 15 13 5 4 10 9 - - 

     8. 15 12 3 1 12 11 - - 

     9. 11 11 1 3 10 8 - - 

II.stup 54 51 15 14 39 37 - - 

celkem 110 105 52 50 58 55 - - 

 

Z údajů vyplývá, že studijní výsledky nevybočují v meziročních srovnáních a procento žáků 

v jednotlivých sledovaných úsecích je přibližně stejné. 

 

  4.2   Hodnocení chování na konci šk. roku 

 

 školní rok 2012/13 

      pochvaly 17 

      stupeň 2 - 

      stupeň 3 - 

      důtka ŘŠ 5 

      důtka TU 5 

      napomenutí TU 2 

 

Z těchto údajů vyplývá, že příkladné chování převažovalo nad problematickým. Pochvaly 

byly uděleny především za reprezentaci školy v soutěžích, pomoc spolužákům a výborné 

studijní výsledky. Důtky byly uděleny za opakované porušování školního řádu.  

  

 

4. 3 Výsledky celostátního testování NIQES 2012 

 

5. ročník – anglický jazyk 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 79,08% 
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Matematika 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 50,57% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 52,12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ročník 
 
Anglický jazyk 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 56,44% 
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Český jazyk 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 60,67% 

 

 

 

 

Matematika 
Průměrná úspěšnost žáků školy: 31,18% 

 

 

 

 

 

 

V tomto hodnocení dosáhla škola průměrných celostátních výsledků.  

 

4.4  Počet zameškaných hodin za školní rok 2012/2013 

 

 l. pololetí 2. pololetí šk.rok průměr 

omluv. 4773 5948 10 721 97,4 

neoml. - - - - 

 

Výši zameškaných hodin ovlivnila především dlouhodobá nemocnost tří dětí. 
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4.5  Přijímací řízení na střední školy 

 

Devátý ročník navštěvovalo celkem 11 žáků (3 dívky  a 8 chlapců). Z osmého ročníku splnil 

povinnou školní docházku dále 1 žák. Ke studiu  čtyřletých studijních oborů bylo přijato  6 

žáků  ( 3 dívky  a  3 chlapci). Do učebních oborů  bylo přijato  6 chlapců.   
 

Škola - obor  Celkem žáků                        Dívky    Chlapci 

SPŠ Rakovník 1 - 1 

MOA Rakovník - lyceum            2           1           1 

SpgŠ Beroun 1 1 - 

SŠtechn. Most 1 1 - 

SOŠ uměleckořemeslná Praha  1 - 1 

 

 

Učební obory 

 

Škola – obor Celkem žáků Dívky Chlapci 

ISŠ Rakovník, Na Jirkově 2 - 2 

SOU Nové Strašecí 2 - 2 

SPŠ Rakovník - strojírenství 1 - 1 

SOŠ a SOU Kladno 1 - 1 

 

Všichni žáci byli přijati na jimi zvolené střední školy a učební obory. 

 

 

4.6.Další aktivity školy 

 

4.6. l  Výchova k volbě povolání  

 

 

Poradenskou činnost pro volbu povolání zajišťuje výchovná poradkyně. Spolupracuje 

s ostatními vyučujícími, především s třídními učiteli, na 2. stupni dále s  učiteli občanské a 

rodinné výchovy a  pracovních činností. 

Předává žákům a jejich rodičům informační materiály k profesní orientaci žáků. Pro žáky 

je ve škole informační tabule s nejnovějšími nabídkami jednotlivých škol. Školu navštěvují 

zástupci středních škol, kteří informují děti o svých školách. 

Žáci z 9. ročníku navštívili informační a poradenské středisko Úřadu  práce v Rakovníku, kde 

byli seznámeni s možnostmi dalšího uplatnění, popř.  vhodnosti  jejich další profesní 

orientace pomocí on-line testování. Zúčastnili  se besed se zástupci SŠ a SOU ve škole. Byla  

jim umožněna návštěva  Burzy škol v Rakovníku a zúčastnili se exkurze do SOU v Novém 

Strašecí. 

 

Na l. stupni je výchova  k volbě povolání obsažena ve výuce prvouky, vlastivědy a pracovních  

činností.: l. roč. -  Lidé kolem nás – zaměstnání rodičů a ostatních příbuzných, povolání,  

                                                          společenské  zařazení 

                2. roč. – Technika a práce lidí – povolání, pracovní nástroje a stroje, prac. postupy 

                3. roč. -  Druhy povolání, činnosti jednotlivých  pracovníků 
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            4.+5. roč. – Místo, kde žijeme – podniky v oblasti, regionu, proměny povolání v per- 

                               spektivě dějinného vývoje 

                 V pracovních činnostech se seznamují se základy bezpečnosti a hygieny práce, 

základními nástroji a pomůckami, práce s materiálem, pečují o školní prostředí. 3. a 4. ročník 

navštívil výrobnu substrátů v Šanově.  

 

Na 2. stupni se výchova k volbě povolání součástí předmětu občanská výchova  (6.- 9.r.) a 

promítá se téměř do všech témat. 

V rodinné výchově je součástí tematických okruhů – rodina, péče o zdraví, osobní bezpečí,  

 sociální politika státu.  

V praktických činnostech se seznamují děti s pracemi v dílnách, okolí školy, ve školní 

kuchyňce. Starají se o květiny a výzdobu na chodbách školy.  

VVP se objevuje v českém jazyce i v cizích jazycích  (mluvený projev, úprava písemných 

materiálů, komunikační schopnosti, čtení s porozuměním).  

V matematice se jedná o čtení grafů a tabulek, vyhodnocování jednoduchých statistických dat, 

v zeměpise  o rozmístění hospodářských činností v oblastech ČR. 

 

.  

 

 

4.6.2 Projektové vyučování 

 

Realizované projekty:  Velikonoční zvyky  

                                     Vánoční jarmark                                      

                                     Stezka znalostí 

                                     Móda z odpadních materiálů – 7. – 9. r. 

                                     Naše město – vesnice  7. – 9. r. 

                         

 

4.6.3 Environmentální výchova  

 

Prvky environmentální výchovy jsou zařazovány do vyučování od prvního ročníku. 

Třídíme plasty a papír. Škola je zapojena do programu Recyklohraní – sběr baterií a malých 

elektropřístrojů. 

4. r. se zúčastnil přírodovědného programu v informačním a vzdělávacím středisku Křivoklát. 

Pro žáky 5. – 9. r. proběhla beseda s pracovníkem ČMS.  

Žáci 5. – 9. r. se zúčastnili ekologické soutěže v Rakovníku. 

Přírodovědný klokan – 8.  + 9. r. 

 

 

4.6.4  Sport a tělovýchova 

 

V  l.- 2. roč.  probíhal  kroužek zdravotní tělesné výchovy. 

Žáci druhého stupně jsou organizováni  ve Školním sportovním klubu.    

Kroužek florbalu byl po několika měsících zrušen pro malý počet zájemců.  

Pro 5. – 8. r. bylo uspořádané školní kolo dopravní soutěže. 

Lyžařského výcviku  pro žáky 6. a 7. ročníku se zúčastnili i zájemci z vyšších tříd z důvodu 

naplnění  chaty. 
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Výcvik v bruslení – zimní stadion Rakovník – 2. – 9. r.  

Zmrzlinový pochod - Senomaty  -  všechny ročníky 

Turnaj v bowlingu –  7. + 9. r.  

Školní turnaj ve stolním tenise 

 

Přehled účasti na dalších sportovních akcích organizovaných DDM Rakovník: 

 

Rakovnický vytrvalec – 1. místo 

Rakovnický sprint – 1. místo 

Atletický čtyřboj – 4. místo 

Plavecko-běžecký pohár 

Sportovní olympiáda Rakovník – atletika 

- dvě  l. a dvě druhá místa  

Vybíjená  5.+ 6. tř.  

Halový fotbal 

Malá kopaná 

Preventan cup 

Mc Donald Cup 

Florbal – mladší žáci – postup do krajské soutěže 

 

4.6.5 Ostatní soutěže: 

 

Žáci se zúčastnili celosvětové matematické soutěže  Matematický klokan ve všech 

pořádaných  kategoriích. 

Olympiáda z ČJ – 12. místo  

Testy Kalibro – ČJ, M -  9. r.  

Olympiáda z matematiky – 13. m. 

Pythagoriáda  - 5. – 9. m. 

Rakovnický slavíček – tři 4. místa 

Porta – 1. místo 

VV- Manželství jako umění – 2. místo 

      - Práce Policie ČR 

 

4.6.6 Školní časopis 

 

Školní časopis Šanováček vycházel letos již  dvacátýtřetí rok. Pod vedením paní učitelky, 

která pak časopis sestavuje,  přispívají  svými články,  kresbami apod. především žáci 2. 

stupně. Letos byla vydána tři čísla. 

 

 

4.6.7 Výpočetní technika 

Pro výuku výpočetní techniky je  ve škole k dispozici  jedna učebna vybavena  14 

žákovskými počítači  propojených do sítě.  Mimoto  jsou ve třídě přírodopisu, zeměpisu, 

fyziky  a 5. ročníku připojeny do sítě  počítače s připojením na internet. Pro pedagogy je 

k dispozici celkem šest počítačů instalovaných v síti a připojených na internet. K dispozici 

jsou čtyři  interaktivní tabule.  
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Výuka předmětu informatika je v 5. r. zaměřena na orientaci v základním uživatelském 

prostředí operačního systému Windows a základy práce s internetem. V 7. r. je zaměřena na 

uživatelské zvládnutí programů  MS Word a MS Excel, využívání internetu jako zdroje 

informací a používání elektronické pošty a na vytváření prezentací. 

 

Dětem je dále umožněn přístup do počítačové třídy ráno před vyučováním,  během polední 

přestávky a pro dojíždějící směrem na Rakovník i po 15. hodině. 

Učebny VT a IT využívají všichni vyučující a družina mládeže.  

 

4.6.8  Spolupráce s rodiči 

 

Třídní schůzky:   

říjen -  pro 1. ročník 

listopad – pro všechny ročníky 

únor – pro 9. ročník – před podáváním přihlášek na střední školy 

duben – pro všechny ročníky  

červen – pro rodiče budoucích prvňáčků  

Všichni vyučující měli stanovené konzultační hodiny s upozorněním, že jsou samozřejmě 

rodičům po předchozí domluvě k dispozici i jindy.  

Během školního roku bylo všem rodičům 3 x zasláno písemné slovní hodnocení školní práce 

jejich dětí.  

Sdružení rodičů a přátel školy přispělo účastníkům lyžařského zájezdu, kteří se zúčastnili 

poprvé, Kč 200,-. Na závěr školního roku kupuje květiny pro vycházející žáky a knižní 

odměny  pro oceněné žáky. Na začátek roku pak pro žáky 1. ročníku. Pro oba ročníky pak 

pamětní stužky. Po dohodě s ředitelkou školy vybavuje školu nábytkem, popř. učebními 

pomůckami. Rodiče se podíleli na organizaci dětského dne v budově školy. 

 

Rada školy se sešla během školního roku dvakrát. Z jejího jednání jsou pořizovány zápisy. 

 

 

 

4.6.9  Ostatní aktivity 

 

Žáci l. – 4. r. se zúčastnili 2x výuky na dopravním hřišti v Rakovníku. 

Přednáška – Dopravní výchova – l. – 5. r. 

Prostřednictvím školy si mohou žáci zakoupit publikace z Klubu mladých čtenářů 

S Klubem mladých diváků se žáci 2. stupně zúčastnili čtyř představení v pražských divadlech. 

Den otevřených dveří pro rodiče a ostatní zájemce 

Účast na celostátním projektu  Zdravé zuby  l. – 4. roč. 

Mikulášská nadílka s čerty ve škole  

Rozsvícení vánočního stromku u OÚ  v Šanově 

Vánoční jarmark ve škole 

Třídní vánoční besídky i pro rodiče. 

Divadelní představení Rakovník – l.- 4. r.  

Dvě divadelní představení Kladno pro 1. stupeň 

Představení – Řím – gladiátoři  

Canisterapie – 1. – 4. r.  

Dvouměsíční  setkávání ředitelky školy se zástupci tříd  
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Schránka důvěry – anonymní v hale školy 

Den matek – pohoštění a posezení s maminkami  

                   - veřejné vystoupení v obci 

Muzeum Rakovník – 6. r.  

1. – 3. r.  – představení v KC Rakovník 

Divadlo Lampion - Kladno 

Pasování prvňáků na čtenáře v knihovně OÚ Šanov za účasti rodičů 

Školní akademie – zábavný  program připravily všechny třídy 

Den otevřených dveří pro rodiče 

Co je vlastně hudba – Rudolfinum Praha – 1. – 4. r.  

Hasík pro 2. + 6. r.  

 

Exkurze:  

Zásahový policejní oddíl – letiště Praha + Vinoř  - 2. stupeň 

Křivoklát ekolog. středisko – l. – 4. r.  

Knihovna Rakovník – 5. r.  

Pražský hrad – 7. – 9. r. 

Planetárium + výstava minerálů Praha  

 

Třídní výlety  -  

Plasy  – 7. + 8. r.  

Machův mlýn – 5. + 6. r. – dvoudenní  

 

4.7  Školní knihovna  

 

V knihovně je zaevidováno  3 280  knihovních jednotek, v tom 27 audiovizuálních jednotek. 

Celkem bylo provedeno 82 výpůjček. Knihovna je především využívána pro výpůjčky pro 

potřeby vyučování a další odborné vzdělávání pedagogů. Knihovna je umístěna v samostatné 

místnosti, kde je 18 míst pro uživatele. 

 

4.8  Školní družina 

 

Ve škole pracují dvě oddělení školní družiny, ve kterých bylo zapsáno celkem 50 

dětí.  

I. oddělení je určeno převážně pro l. a 2. ročník, II. oddělení pak pro 3. – 5. ročník. Měsíční 

poplatek činí Kč 40,- a byl využit především na nákup prostředků pro činnost dětí a zlepšení 

vybavení školní družiny. Vedle družiny využívají žáci za příznivého počasí ve velké míře 

školní hřiště, v zimě pak tělocvičnu. V odpoledních hodinách pak učebnu informatiky.  

Vychovatelky se také podílely organizačně i svojí účastí na školních výletech, exkurzích, 

výzdobě chodeb školy, úpravě okolí školy a zajištění mimoškolních aktivit školy.  

ŠD pracuje podle svého školního vzdělávacího programu. 

 

4.9  Školní jídelna 

 

V jídelně se stravuje 109 žáků školy, dále  děti z mateřské školy,  zaměstnanci školy a  

důchodci. Ceny obědů a svačin jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MŠMT č.313/1997 Sb. 

a dle vyhl. č. 107/2005 Sb. 

Svačina              Kč   8,-                     MŠ  celodenní  strava     26,- Kč 
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l.- 4.roč.             Kč  16,-                    MŠ polodenní strava      20,- Kč 

5.- 9.roč.            Kč  19,-                     zaměstnanci                   21,- Kč 

děti nad 15 let    Kč  20,- 

 

Obědy jsou připravovány ve školní kuchyni v jedné z budov naší školy. Strávníci si mohou 

vybrat ze dvou jídel. Jídelníčky byly sestavovány dle zásad zdravé výživy. Několikrát  

týdně byla k obědu zelenina nebo ovoce. Na svačinách je zajišťován pitný režim dětí a dbáno 

na dostatek mléčných výrobků. Platby se provádějí převodem z účtu, sporožirem, poštovní 

poukázkou nebo hotově. 

Školní jídelna byla dále vybavována  v souladu s požadavky na hygienický provoz. 

Škola dále zajišťuje dětem   mlíčka z akce Mléko do škol, na chodbě školy je instalován 

automat na  výdej  pití. 

 

 

5. Řízení školy 

 

5.l  Realizace cílů stanovených školou 

 

Cíle byly stanoveny v plánu školy pro školní  rok a byly schváleny a projednány na 

pedagogické  radě dne  30. 8. 2012.  

 

 

5.2 Kontrolní činnost 

 

Během školního roku provedla ředitelka školy hospitace dle plánu hospitací a dle plánu 

kontrol.  Pracovnice PPP Rakovník se zúčastnily  vyučování ve třídách s integrovanými 

dětmi.  Ředitelka MŠ Zavidov se zúčastnila vyučování v 1. ročníku.   

 

 

5.3 Kontrola České školní inspekce 

 

Kontrola ČŠI proběhla na základě stížnosti matky bývalého žáka 9. ročníku dne 23. 5. t. r. 

ČŠI shledala tuto stížnost jako odůvodněnou a zřizovatel i škola přijala opatření k odstranění 

zjištěných nedostatků. Zprávy ČŠI jsou k nahlédnutí v ředitelně školy a u zřizovatele OÚ 

Šanov. 

 

 

5.4  Spolupráce se školami a jinými institucemi 

 

ZŠ a MŠ  Senomaty: 

Ředitelka školy písemně informovala rodiče o možnosti přihlásit jejich děti do 5. ročníku naší 

školy. Společně s p. ředitelem ze ZŠ Senomaty  jsme konzultovali přestup  školy.  Do  pátého 

ročníku k nám přišly čtyři děti. Páťákům pravidelně zasíláme školní časopis.  

 

MŠ Zavidov a MŠ Šanov: 

Paní učitelka z budoucího l. ročníku se zúčastnila schůzky rodičů v MŠ Zavidov a MŠ Šanov, 

kde informovala rodiče o výuce v naší škole. Paní učitelky z MŠ  Šanov a Zavidov se dále 

zúčastňují zápisu dětí do l. ročníku a i s dětmi se zúčastňují  výuky v l. ročníku.  .  
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K zápisu dostávají rodiče informační leták o škole. Na první školní den je jim pak zasílána 

pozvánka.   

Do výše uvedených mateřských škol zasíláme pravidelně náš školní časopis. 

 

Pobočka ZUŠ Rakovník vyučuje zájemce o hudbu přímo v naší škole. Její žáci se pak 

podílejí na kulturních vystoupeních školy. 

 

Poskytujeme OÚ Šanov místnost pro veřejné schůze,  připravujeme místnost pro volby a 

pracovnice naší školy se podílejí na organizaci voleb. OÚ přispívá sladkostmi na dětský den a  

dárkové balíčky pro Mikulášskou nadílku. Společně s „Babským spolkem“ pořádáme Den 

dětí a podílíme se na organizaci jejich akcí. Okolním obecním úřadům zasíláme časopis 

Šanováček, kde se dozvídají o aktuálním dění v naší škole. Děti se podílejí na vítání nových 

občánků Šanova.  

V regionálním tisku bylo otištěno několik článků ze života naší školy. 

V prosinci se uskutečnil Den otevřených dveří, kdy se  mohou rodiče, popř. další zájemci  

plánovaně zúčastnit výuky, či si prohlédnout školu. 

 

Spolupráce s odborovou organizací : 

       -   není ve škole založena.                                  

 

 

 

5.5 Krizové situace a nouzové řízení 

 

Byl proveden nácvik ukrytí při vzdušném poplachu  a  následná evakuace školy. 

2. a 6. r. se zúčastňuje programu HZS „Hasík“, jehož ukončením se návštěva HZS Rakovník. 

Témata  ochrany člověka za mimořádných událostí jsou zařazena ve výuce prvouky, občanské 

a rodinné výchovy, chemie a zeměpisu. Děti jsou seznámeny s činnostmi při mimořádných 

situacích.  Firma Rais uskutečňuje školení zaměstnanců školy v oblasti BOZP a PO. 

    

          

                                                                    

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 

Primární prevence vychází z minimálního preventivního programu vypracovaného na základě 

materiálu MŠMT ČR. Tato tematika je zařazována v souladu s osnovami do vyučovacího 

procesu, především v rámci rodinné a občanské výchovy, chemie a přírodopisu, jazykové 

výuky. 

Metodičku prevence vykonává ing. I. Lechnerová, která se během roku zúčastnila schůzek 

s okresním metodikem prevence v PPP Rakovník. 

 

Akce pro žáky: 

Intervenční program Střediska výchovné péče ve Slaném byl organizován pro 9. r. Proběhla 

čtyři  dvouhodinová setkání s pracovníky SVP bez účasti našich pedagogů. Škole pak byla  

z těchto setkání předána zpráva.  

Řekni drogám NE! – program DDM Rakovník 6. – 8. r.  

Beseda s tisk. mluvčí Policie ČR – agrese, šikana, 7. - 9. r.  

Přednáška Policie ČR – právní odpovědnost -  9. r.   
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V rámci nespecifické prevence proběhl velmi úspěšný dvoudenní adaptační kurz v Muzeu 

Lány pro 5. a 6. r. společně s třídními učitelkami.  

 

V případě problémů žáků v této oblasti spolupracuje škola s oddělením péče o děti a sociální  

prevence Rakovník, PPP Rakovník a s Policií ČR.  

 

 

 

6.2 Výchovné poradenství 

 

Výchovná poradkyně p. uč. Krůtová má pro výkon této funkce kvalifikační předpoklady.  

Poskytuje konzultační hodiny žákům i rodičům, zajišťuje kontakt s pedagogicko-

psychologickou poradnou, popřípadě dalšími  specializovanými institucemi. Těžiště její práce 

je především v osobním kontaktu s dětmi.  

Konzultuje s vyučujícími a rodiči individuální vzdělávací plány integrovaných žáků. 

Pomáhá dětem s výběrem škol k dalšímu studiu a vyplněním přihlášek.  

Umožňujeme zástupcům středních škol informovat žáky 9. r. o možnosti studia v jejich 

školách.  

 

6.3 Péče o talentované žáky 

 

Žáci mají možnost výběru povinně volitelných předmětů. Při vyučování  vypracovávají 

další úkoly. Je jim nabídnuta možnost pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu. Jsou 

vysílány na předmětové olympiády.  

 

7. Údaje o kontrolách 

 

Kontrola ČŠI                                                      

Kontrola PPP Rakovník – práce se žáky s dysporuchami 

Kontrola KHS ve školní jídelně + rozbor pitné vody. 

Revize plynového zařízení 

Revize el. přístrojů a nářadí.  

Odborná prohlídka kotle na ústřední topení + komína 

Revize požárních hydrantů 

 Revize  hasicích přístrojů 

 Revize tělocvičného nářadí a tělocvičny 

Kontrola OSSZ  Rakovník 

Kontrola zdravotního pojištění  

Roční bezpečnostní prověrka 

 

 

Kontrola úrazovosti:     

Žákovských úrazů celkem :  10 

-  registrované  4,   odškodněni  4 – ostatní přesahují do dalšího šk. roku                          

 - celkově vyplacená částka v Kč 12 070,-   

 

Zaměstnanci   -  žádný úraz   
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Kontroly  hospodaření  školy:   

proběhly ze strany OÚ Šanov 

 

Celkově o hospodaření školy vypovídají tyto účetní výkazy: 

 výkazy  P1-04   -  čtvrtletní 

  Úč OÚPO   3-02  

  Úč OÚPO   4-02 

  Úč OÚPO   5-02 

Výkazy jsou evidovány  v ZŠ a MŠ Šanov a  v  OÚ  Šanov .  

Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v r. 2012 
 

Řádek 

číslo 
Účelový 

znak 

 

 

Poskytnuto 

k 31.12.2012 

Použito 

k 31.12.2012 

Vratka dotace   

celkem 

1 a b 1 2 3 = 1 - 2 

2   A.1. Neinvestiční dotace celkem 6 755 103,00 6 755 103,,00 
 

3   v tom: 

 

    

4 33353 Přímé náklady na vzdělávání celkem 6 755 103,00 6 755 103,00 

 
5   z toho:    a) platy 4 966 906,00 4 966 906,00 

 
6                  b) OON 3 120,00         3 120,00 0,00 

7   
               c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 

1 785 077,00  1 785 077,00 0,00  

8 33018 
Program inkluzivního vzděl. a vzděl. dětí se sociokult.znevýhod 
 

   
0,00 

  
9 33024 Bezplatná výuka cizinců v r. 2012 

  

0,00 

10 33038 .Hodnocení žáků a škol podle výskl. v soutěžích - Exelence                       0,00 

11 33022 Program sociální prevence a prevence kriminality    
 

0,00 

12 33163 Program protidrogové politiky      0,00 

13 33166 Soutěže     0,00 

14 33435 Základní vzdělávání žáků s postavením azylantů      0,00 

15 33457 Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním      0,00 

   
    0,00 

   
    0,00 

16 33031 OPVK – EU peníze školám – podpora 1.5     0,00 

17 
33123 

 OPVK – EU peníze školám – podpora 1.4 „Šablony“     0,00 

 
  

 
      

18    A.2. Investiční dotace celkem                       0,00                    0,00                    0,00 

19   v tom:     0,00 

20         0,00 

23   A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) 6 755 103,00       6 755 103,00 0,00 
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Výkaz zisku a ztráty  k  31. 12. 2012 (údaje v tisících) 

Náklady celkem 9 108 500,52 Výnosy celkem   9 117 325,64 

spotřeba materiálu 1 172,25 výnosy z prodeje služeb      938,554 

spotřeba energie    266,685 jiné výnosy z vlast. výkonů        33,961 

opravy a udržování      95,292 čerpání fondů          6,85 

cestovné      12,936 ostatní výnosy z činnosti        115,972 

ostatní služby    253,967 úroky          9,202 

mzdové náklady 5 025,662      výn. z územních rozp.   8 012,786 

zákonné soc. pojištění 1 693,944   

zákonné sociální náklady      54,434   

jiné sociální pojištění      20,910   

náklady z drob. dlouhodob. 482,733   

ostatní náklady        29,688   

Výsledek hospodaření:                  +  8,825 

 

8. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, do dalšího   

     vzdělávání v rámci celoživotního učení: 

     

Účast školy v projektu OPVK – oblast 1. 4 - EU peníze do škol – zpracovány 2 monitorovací 

zprávy 

 

9.  Realizované projekty financované z cizích zdrojů:  

Nebyly žádné. 

 

10.Materiálně technické vybavování školy 

- instalace inter. tabulí a notebooků – viz výše 

- vymalování učebny informatiky  

- vymalování školní  kuchyně a skladů 

- vymalování haly školy 

- obnova emailových nátěrů v učebně zeměpisu + nátěr lavic 

- nátěr stěn pod okny v tělocvičně  

- přestěhování DM I. do 1. patra staré budovy 

- zařízení další třídy pro MŠ + oprava sociálního zařízení 

- zakoupení nového nábytku pro školní jídelnu 

- zakoupení židlí do školní knihovny 

 

11. Další záměry školy 

 

11.1 Předpokládaný vývoj školy 

 

V příštím školním roce by se měl počet žáků zvýšit o 10. Dále by se měl udržet na stejné 

úrovni. Problémem může být počet senomatských žáků, kteří k nám vždy přicházeli do 5. r. 

Naplněnost jejich tříd je v současnosti kolem 6-7 žáků. Škola má stanovený  školní obvod 3. 

ZŠ Rakovník, městskou dopravu a rodiče většinou do Rakovníka dojíždějí za prací, takže 

v současnosti přibližně polovina dětí odchází do rakovnických škol. 

Nadějí na zvýšení počtu žáků je pouze migrace obyvatel. Na vesnici se stěhují lidé za 

levnějším bydlením. Často ale během dalších let odcházejí opět jinam.  
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11.2 Vzdělávací a výchovné záměry školy 

 

V příštím školním roce bude pokračovat výuka dle ŠVP naší školy ve všech ročnících. ŠVP 

bude doplněn dodatkem dle nové verze RVP platné od 1. 9. 2013. 

 

Zavedení 2. povinného jazyka němčiny nebude problém, neboť ji vyučujeme od 7. r. několik 

let. Na přání rodičů se nadále učí angličtina od  l. ročníku Počty hodin podle učebního plánu 

zůstanou na stejné – na nejnižší úrovni. Budeme pokračovat v  realizaci projekt EU- peníze 

školám, jehož hodnota je  Kč 768 272,-. Nadále předpokládáme spolupráci s institucemi a 

pořádání školních akcí  ve stejném rozsahu jako letos. Dětem budou nabídnuty kroužky a 

zařazeny do plánu školy dle jejich zájmu.  

 

 

 

 

11.3 Materiálně technické vybavení  

 

           

1. Projekt EU peníze školám   - doplnění sítě notebooky v učebně VT     T: leden 2014 

2. Oprava sociálního zařízení v hlavní  budově školy                                T: únor  2014 

3. Vybudování školního hřiště- dotace OÚ – umělý povrch                      T: červen2014 

 

 

V Šanově, srpen 2013 

 

 

                                                                                              Mgr. Milena Titlbachová 

                                                                                                         ředitelka školy 

 


