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I. Základní informace 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 01 79 61 

IZO: 600 055 876 

E-mail: zssanov@gmail.com 

WWW: www.skolasanov.cz 

telefon:                                                  313 543 280, 736 752 154 

telefon MŠ:                                           723 170 573 

telefon ŠJ:                                             313 543 025 

Číslo účtu: 115-3306800207/0100 

Číslo účtu FKSP: 115-3343190217/0100 
 

II.  Charakteristika školy 

          Základní škola poskytuje základní vzdělání podle  ŠVP – Moderní škola, č.434/16. 

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 žáků 

 Mateřskou školu                     IZO                    107 518 392                 kapacita     35 žáků 

 Školní družinu                        IZO                    114 100 276                kapacita      50  žáků 

 Školní jídelnu                          IZO                    102 762 279              kapacita     250 jídel 

 

 Vedení školy: 

 

Ředitelka školy: Mgr. Jindra Plamitzerová  

Zástupkyně ředitelky:                                       Mgr. Markéta Ellens 

Výchovná poradkyně:                                        Mgr. Zdeňka Krůtová 

Vedoucí učitelka MŠ:                                            Bc. Jitka Bušková 

Vedoucí školní jídelny: Jitka Sekyrová 
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Od 1. srpna 2016 byla do funkce ředitelky školy jmenována na základě konkurzního řízení 

Mgr. Jindra Plamitzerová.  

 Rada školy 

 

Zástupci rodičů: Radka Círová  

Iveta Urbanová 

Zástupci zřizovatele: Mgr. Jiří Šiler 

Jan Šika 

Zástupci školy: Mgr. Zdeňka |Krůtová 

Mgr. Markéta Ellens 

 

Rada školy působí v tomto složení od ledna 2015. Během školního roku se Školská rada sešla 

během školního roku 3x.  Z jednání jsou pořizovány zápisy. 

 Počty žáků školy 

 

Celkem žáků ZŠ                                    k 1. 9. 2016 127  

Z toho:                                        

1. stupeň:                                        72 

2. stupeň:                                            55 

Počet organizovaných tříd: 7 

Z toho:  

1. stupeň:                                        3 (spojeny ročníky: 1. + 3., 2. + 5.) 

2. stupeň:                                            4 

Průměr žáka na třídu:  

Průměr žáka na ročník:  

Celkem žáků ŠD                                    k 1. 9. 2016 50 

Z toho:  

1. oddělení 25 

2. oddělení 25 

Celkem žáků stravujících se v ŠJ       k 1. 9. 2016  

Z toho: 150 

ZŠ 118 

MŠ 32 

 

Změny oproti zahajovacím výkazům: do jiné školy přešel 1 žák 7. ročníku a žákyně 3. ročníku, 

do 2. ročníku přistoupila 1 žákyně. V Mateřské škole v průběhu roku přibyly 3 děti oproti 

zahajovacím výkazům, ve 4. čtvrtletí byla naplněna kapacita MŠ – 35 dětí.   
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 Školní obvod a přehled žáků dle místa bydliště k 1. 9. 2016: 

Školní obvod tvoří celkem 6 obcí (Šanov, Petrovice, Zavidov, Václavy, Pšovlky, Řeřichy), školu 

navštěvují ojediněle i žáci z jiných školních obvodů Švihov, Senomaty, Nouzov, Hostokryje).      

 

Obec: 1. stupeň 2. stupeň Celkem: 

Šanov 42 17 59 

Hostokryje 0 2 2 

Kněževes 1 0 1 

Nouzov 1 2 3 

Petrovice 2 3 5 

Pšovlky 10 6 16 

Řeřichy 2 3 5 

Senomaty 3 13 16 

Švihov 1 0 1 

Václavy 1 3 4 

Zavidov 9 6 15 

Celkem: 72 55 127 

 

 Zápis do 1. ročníku:     

K 30. 6. 2017 je do 1. ročníku 2017/2018 zapsáno 16 žáků. Dalším  3 žákům byl odloženo 

zahájení povinné školní docházky. 

 Individuální vzdělávání: 

Ke dni 30. 6. 2017 evidujeme pro rok 2017/2018 jednu žádost o individuální (domácí) 

vzdělávání žákyně současného 1. ročníku. Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání 

pro rok 2017/2018 bude uděleno ředitelkou školy po doložení potřebných dokumentů 

(zpráva od školského poradenského zařízení). Individuální vzdělávání umožňuje školský 

zákon (Pozn.: žák v individuálním vzdělávání může být vzděláván rodičem či jinou osobou, 

která splňuje požadavky na minimální vzdělání (vzdělávání dítěte na 1. stupni – min. 

středoškolské vzdělání s maturitou, na 2. stupni je požadováno vzdělání vysokoškolské. Žák 

v domácím vzdělávání je přezkušován školou, v níž je zapsán.). 
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III.  Vzdělávací program školy  

 

Vzdělávací program: Moderní Škola pro každého č. j. 434/16,  

Zařazené třídy: 1. – 9.  

Obor vzdělávání:    79-01-C/001 

Nepovinné předměty:                                            0 

 

Učební plán školy je stanoven Školním vzdělávacím plánem: 

 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem: 

Český jazyk  9 9 8 8 7 4 4 4 4 57 

Angličtina 1 1 3 4 5 4 4 3 3 28 

Němčina       2 2 2 6 

Matematika  4 5 5 5 4 5 5 4 4 41 

Prvouka/Vlastivěda/Přírodopis  1 2 2 3 4 2 2 2 2 20 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Výtvarná výchova 1 1 2 2 1 2 1 2 1 13 

Fyzika      2 2 2 2 8 

Chemie        2 2 4 

Dějepis      2 2 2 2 8 

Zeměpis      2 2 2 2 8 

Informatika     1 1 1   3 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Občanská výchova      1 1 1 1 4 

Rodinná výchova      1  1 1 3 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 

Poznámka:  

V některých hodinách probíhala výuka z organizačních důvodů ve spojených ročnících. Týká 

se hodin výchov. 

 Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:  

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Rakovníku a na základě 

stanovených doporučení byly u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami realizována 

v průběhu celého roku podpůrná opatření 1. až 3. stupně. V ročnících 1., 2., 3. a 4. pracovali 

s žáky asistenti pedagoga, jejichž činnost je na základě ŠPZ schvalovaná krajským úřadem. 

Žákům byly rovněž poskytovány hodiny pedagogické intervence v doporučeném rozsahu.  
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Rozsah učiva a výukové metody jednotlivých žáků jsou upravovány v rámci jejich 

Individuálního vzdělávacího programu. Vyšetření v PPP probíhají v průběhu celého školního 

roku, průběžně přibývají podpůrná opatření, mění se počty podpořených žáků. Na základě 

výkaznictví je pravidelně upravován rozpočet dle po potřeby školy. 

 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem: 

Počet žáků s PPO: 1 1 3 2 1 2 2 0 0 12 

Počet žáků s IVP: 1 1 3 2 0 2 2 0 0 11 

Pedagogická intervence: 0 0 2 2 2 3 3 0 0 12 

Asistent ped. (0,25 – 0,5 úvazku) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 

 

 Zájmové kroužky 
 

Žáci školy mohou navštěvovat zájmové kroužky a účastnit se zájmové činnosti v rámci 

organizovaných klubů. Nabídka a návštěvnost kroužků je limitováno dojížděním žáků a s tím 

spojenými omezeními daným dopravními spoji. Rádi bychom do budoucna nabídku kroužků 

rozšířili. V souvislosti se zájmovým vzděláváním škola podala žádost o dotační podporu 

(IROP) na modernizace prostor určených k zájmovému a neformálnímu vzdělávání. V případě 

schválení žádosti se rekonstrukce dotkne prostor dílen, malé a velké družiny.  

 
Název:  Pedagogické vedení: 

Sportovní hry Mgr. Martina Němcová.  

Klub mladých diváků                          Mgr. Zdeňka Krůtová 

Zdravotní cvičení                                            Mgr. Iva Cafourková 

Keramický kroužek Marcela Balá 

 

IV. Personální zabezpečení činnosti školy 

 Počty pracovníků k  30. 6. 2017 

 

 Počet celkem fyzicky: Úvazky celkem: 

Počet učitelů ZŠ  14 11,37 

Počet asistentů ZŠ 4 1,52 

Počet vychovatelů ŠD 2 1,12 

Počet pedagogů MŠ 3 2,60 

Počet nepedagogů ZŠ a MŠ                         5 3,563 

Počet zaměstnanců ŠJ                         3 3 
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V rámci specializovaných činností ve škole pracuje výchovný poradce (Mgr. Zdeňka Krůtová), 

metodik ICT (Mgr. Markéta Ellens) a metodik primární prevence (Mgr. Iva Holečková)  

 Přehled pedagogů školy ke 30. 6. 2017: 

 

Jméno a příjmení: Aprobace: 2016/17: Délka 
praxe: 

Marcela Balá  vychovatelství ŠD, VV nad 32  

Mgr. Radka Bezstarostová  NJ – Z TU 4. roč., Z,    3 

Bc. Jitka Bušková učitelka MŠ vedoucí uč. MŠ 31 

Mgr. Iva Cafourková 1. stupeň TU 1. roč., AJ 31 

Mgr. Radka Dunajová 1. stupeň TU 2. roč., AJ –od X. 17 MD 19 

Monika Dyršmídová vychovatelství ŠD, PČ, VV 17 

Mgr. Markéta Ellens 1. stupeň zástupce ředitele, AJ, IVT 26  

Mgr. Iva Holečková RJ – OV – RV  TU 9. roč., ČJ, RV, OV, PČ 23 

Mgr. Zdeňa Krůtová ČJ – D TU 8. roč., HV, D, ČJ nad 32 

Kateřina Loskotová učitelka MŠ – stud. učitelka MŠ 4 

Mgr. Martina Němcová B – Ch  TU 6. roč., PŘ, TV, RV, VV 14 

Bc. Kateřina Nyčová  učitelka MŠ učitelka MŠ 3 

Mgr. Jindra Plamitzerová ČJ – NJ ředitelka, NJ, IVT 17 

Mgr. Eva Procházková 1. stupeň TU 3. roč., VV nad 32 

Bc. Andrea Pucholtová ČJ – ZSV – studium TU 2. roč., AJ 1 

Mgr. Milena Titlbachová ČJ – OV – RJ  ČJ nad 32  

Mgr. Monika Vávrová B – Ch TU 5. roč., PŘ, CH, F, PČ, VV,  17 

Ing. Pavla Vydrová M TU 7. roč., M, F, PČ 15 

 

V průběhu školního roku byli zaměstnáni 2 učitelé na déle trvající záskok v pracovní 

neschopnosti kmenových učitelů, 1 kolegyně odelša v průběhu školního roku na mateřskou 

dovolenou. 

 Věková skladba pedagogického sboru k 30. 6. 2016 

  

 20 až 30 let 30 až 40 let 41 až 50 let 51 až 
důchodový 

věk 

důchodový 
věk 

ZŠ 1 2 4 4 3  

MŠ 1 1  1  
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 Přehled nepedagogických pracovníků k 30. 6. 2016 

 

Jméno a příjmení: Vzdělání: Pozice: Úvazek: 

Dana Bezstarostová SŠ s maturitou office manager 0,4 

Karel Brož SOU školník, topič 0,8 + 0,2 (sezonně) 

Iveta Círová SOU uklízečka 0,7 

Iveta Juriková SOU uklízečka 0,7 

Radana Kynkalová SOU kuchařka 1 

Iva Poláková SŠ s maturitou účetní 0,35 

Dana Saifertová SOU uklízečka  0,613 

Jitka Sekyrová SOU kuchařka, vedoucí ŠJ 0,4 + 0,6 

Iveta Šeráková SOU kuchařka 1 

 

 Další vzdělávání pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školy: 

       Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se odvíjí od záměrů dalšího rozvoje 

školy se zaměřením na strategické cíle. Nabídka vzdělávacích akcí je velmi široká, jedním 

z hledisek pro volbu seminářů jsou finanční podmínky školy a rovněž zapojení školy v příštím 

školním roce do projektu šablony, jehož součástí je další vzdělávání pedagogů ve 

strategických oblastech. DVPP hradíme z prostředků zřizovatele, cestovné podle možností 

z ONIV státního rozpočtu školy. Poznatky ze seminářů předávají účastníci ostatním 

pedagogům na poradách. 

 

Účastník DVPP:  Téma semináře, zaměření: 

Marcela Balá  Seminář pro vychovatele v ŠD (MAS Rakovník) 

Mgr. Radka Bezstarostová  

Herní činnosti v matematice (VISK) 
Český jazyk hravě a zábavně (VISK) 
Hry ve výuce cizích jazyků (CONTEXTA) 

Bc. Jitka Bušková 

Jak se připravit na inspekci (VISK) 
ŠVP máme a co dál (VISK) 
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských 
zařízení 
Jak lépe řídit MŠ 

Mgr. Iva Cafourková Kurz AJ pro pedagogické pracovníky (celoroční, VISK) 

Monika Dyršmídová Seminář pro vychovatele v ŠD (MAS Rakovník) 

Mgr. Markéta Ellens 

Inkluze v praxí vaší školy (FORUM) 
Základy výuky formou CLILL (CHANNEL CROSSING) 
Matrika ve výkazech (P. Pavelka, webinář) 
Výuka angličtiny ve skupinách (VISK) 
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Konference ICT 

Mgr. Zdeňka Krůtová 

Plán pedagogické podpory s žákem na ZŠ (INFRA) 
Inkluze v praxi (AVP) 
Školní systematické konstelace (Tvořivá škola) 

Kateřina Loskotová 

Jóga pro děti (VISK) 
Písnička jako dárek (VISK) 

Mgr. Martina Němcová 

Základní kurz lyžování (VISK) 
Strečink od hlavy k patě (MARSTAFIT) 
Základy posilování (MARSTAFIT) 

Bc. Kateřina Nyčová  

Rozvoj grafomotoriky u předškoláků (VISK) 
Předškoláci ve školce – školní zralost (VISK) 

Mgr. Jindra Plamitzerová 

Inkluze v praxi vaší školy (FORUM) 
Hry ve výuce cizích jazyků (CONTEXTA) 
Nový pohled na žáka s SPU na ZŠ (MAJESTIC) 
Přijímací řízení do škol  
Bezpečnost ve školách a školských zařízeních (NIVD) 
Práce s nadanými dětmi ve školách (MENSA) 
Konference ICT  

Mgr. Eva Procházková Učím se rád v Rakovníku (J. Jokešová) 

Bc. Andrea Pucholtová Kurz AJ pro pedagogické pracovníky (pololetní, VISK) 

Mgr. Milena Titlbachová Didaktika slohové výchovy (VISK) 

Mgr. Monika Vávrová 

Zábavné hry a pokusy do hodin chemie 
Efektní pokusy pro mladé badatele (MARSTAFIT) 
Výtvarná výchova s chemií (MARSTAFIT) 
50 fyzikálních experimentů z krabice od bot (E-
PEDAGOG) 
Výjezdní seminář pro ředitele škol (VISK)¨ 
Logické hry v organické chemii  

Ing. Pavla Vydrová 

Metoda Hejného v matematice na 2. stupni (VISK) 
Využívání PC ve výuce matematiky  
Řešení úloh v matematice 
Využívání pomůcek v hodinách matematiky 

Celý pedagogický sbor 

E-twinning – mezinárodní spolupráce škol (NAEP) 
Práce se třídou – tvorba bezpečného klimatu školy 
(CEDU) 

 

 Ředitelské volno 

V tomto školním roce byly vyhlášeny dva dny ředitelského volna, čerpány byly dne 18. 11. 

2016 a 5. 5. 2017 z důvodu realizace semináře pro pedagogický sbor.  
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V. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 Údaje o prospěchu (porovnání s minulým školním roce) 

 

Ročník: 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

 žáků: žáků: s vyznam. s vyznam. prospělo: prospělo: neprospělo: neprospělo: 

1. 12 12 8 7 3 5 1 0 

2. 14 12 10 9 4 3 0 0 

3. 16 14 14 10 1 4 1 0 

4. 11 17 8 13 3 4 0 0 

5. 12 17 8 10 4 7 0 0 

1. stupeň celkem: 65 72 48 49 15 23 2 0 

6.      15 10 6 5 9 4 0 1 

7. 12 17 3 4 8 12 1 1 

8. 17 11 5 3 12 8 0 0 

9. 13 16 4 3 9 13 0 0 

2. stupeň celkem: 57 54 18 15 38 37 1 2 

Celkem: 122 126 66 64 53 60 3 2 

 

Na prvním stupni prospěli všichni žáci. Žák 6. ročníku bude ročník opakovat, žákyně 7. 

ročníku, která neprospěl, bude konat opravnou zkoušku.  

 Hodnocení chování na konci šk. roku 

 

 

Kázeňské opatření na konci školního roku:  Pedagogické vedení: 

Pochvaly (knižní odměny): 25 

Chování – stupeň 2: 3 

Chování – stupeň 3: 0 

Důtka ŘŠ: 1 

Důtka TU: 3 

Napomenutí TU: 8 

 

Kázeňská opatření slouží k motivaci žáků (pochvaly) a ke korekci nevhodného chování (důtky, 

snížené známky z chování). Pochvaly byly uděleny především za reprezentaci školy 

v soutěžích, pomoc spolužákům a výborné studijní výsledky. Důtky byly uděleny za 

opakované porušování školního řádu. Snížená známka z chování byla udělena za soustavné  

a závažné porušování školního řádu, její udělení je výjimečným opatřením.  
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V případě dlouhodobých problémů s chováním žáka, neplněním úkolů se do řešení spolu 

s třídním učitelem zapojuje výchovná komise školy (ve složení ředitel školy, zástupce 

ředitelky, výchovný poradce). Výchovná komise jednala v průběhu školního roku se 4 rodiči. 

Ve většině případů vedlo jednání ke zlepšení situace, v jednom případě rodiče spolupráci 

odmítají. 

 Přijímací řízení na střední školy 

Povinnou školní docházku ukončilo celkem 16 žáků. 

 

Typ střední školy: Počet přijatých žáků: 

Střední odborná škola: 10 

Střední odborné učiliště: 3 

Gymnázium: 3 

 

 Evaluace školy 

V průběhu roku proběhla evaluace dvou oblastí: výsledky vzdělávání a klima školy: 

 Výsledky vzdělávání 

V rámci plošného šetření ČSI Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovní 5. a 9. ročníků se 

v květnu 2017 do šetření zapojili žáci 9. ročníku. Testováni byli v oblastech: český a anglický 

jazyk, globální rizika.  

 Klima školy 

Dotazníkové šetření zaměřené na klima školy a další podmínky vzdělávání bylo realizováno 

ve spolupráci s externí firmou Scio. Dotazníky (papírové i on-line verze) vyplňovali žáci, 

učitelé, rodiče, provozní zaměstnanci a vedení školy. Analýza šetření je jedním ze zdrojů pro 

vypracování strategického dokumentu školy.  

 

 Projektové vyučování a krátkodobé projekty 

Cílem projektového vyučování a příprava projektových aktivit je rozvoj kompetencí a 

dovedností u žáků, které jsou potřebné a které tato forma práce velmi dobře umožňuje. Žáci 

pracují týmově, rozdělují si role dle svých zájmů a možností, učí se plánovat, samostatně 

rozhodovat, vzájemné komunikovat a nést zodpovědnost za výsledek své práce. Projekty 

umožňují práci mezi ročníky (podporuje se tak klima školy, spolupráce a vztahy mezi žáky) a 

spolupráci s jinými subjekty (obec, veřejnost, rodiče). Neméně důležitý je i efekt projektů na 

motivaci žáků a jedná se i o efektivnější způsob učení.  
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V průběhu roku zařazujeme krátkodobé projekty, které se tematicky váží ke kalendářnímu 

roku (projekty: Mikulášská nadílka, Vánoční jarmark, Vánoční besídky, Den Země, Den 

matek, Dětský den v cirkuse Šanovanu, Spaní ve škole, Školní akademie. Na přípravě projektů 

se vedle učitelů s vysokou mírou aktivity podílejí žáci, některé žáci sami připravuji (za 

podpory pedagoga) pro ostatní třídy. Jiné projekty jsou tematicky spojeny se ŠVP  

a s tematickými vzdělávacími plány, preventivním programem školy.  

 

Ve spolupráci s firmou Dřevoobchod Lubná se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do soutěžního 

projektu zaměřeném na zpracování dřevěných výrobků. Šikovné ruce. Cílem projektu je 

podporovat či vzbuzovat zájem o řemeslo, práci se dřevem, sounáležitost s regionálními 

firmami.  

Nově se škola zapojila do projektu zaměřeném na pomoc dětem v Africe – Sněhuláci pro 

Afriku.  

Ve spolupráci s Obecním úřadem Šanov byly veřejnosti prezentovány výtvarné práce žáků 

školy (výstava Malí umělci). 

Žáci 9. ročníku připravili pro spolužáky Duhovou knihovnu – knihovnu ke společnému užívání, 

jejíž provoz je dán pravidly, která žáci sestavili. V knihovně jsou knihy od žáků, vkládání knih 

je dobrovolné Cílem je neformálně podpořit zájem o čtení, umožnit čtení dětem z prostředí, 

které není pro čtenářství podnětné a současně vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za 

zacházení se společným majetkem.    

Na konci 1. pololetí byl realizován několikadenní vzdělávací projekt, v jehož rámci mohli žáci 

pracovat společně na projektech podle svého zájmu a orientace. Skupinová projektová práce 

probíhala na témata: Sopky, Píšeme vám noviny, Přestavujeme školu, Svět pohádek, Máme 

rádi zvířata, Malí cestovatelé. Na závěr projektu žáci vzájemně sdíleli výstupy své práce.  

Škola je zapojena do dlouhodobých projektů: Bovys (celostátní zelenina a ovoce do škol), 

Rodiče vítání (společnost otevřených a spolupracujících škol pod záštitou společnosti EDUIN) 

a Školy demokracie (sdružení škol podporujících demokratické prostředí škol). 

 Přednášky, besedy, umělecká představení 

V průběhu školního roku byly pro žáky připraveny ve spolupráci s odbornými firmami a 

uměleckými institucemi různě zaměřené besedy, přednášky, semináře a představení. Cílem 

je žákům umožnit se setkávat další jinou formou se zajímavými informacemi či kulturními 

zážitky.  
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Akce (zaměření): Účast ročníků: 

Dopravní hřiště  1. - 5. + MŠ 

Přednáška Energetická gramotnost 8. – 9.  

Beseda Vzpoura úrazům 4. – 9.  

Představení Staré pověsti české  3. – 9.  

Divadelní představení se Shakespearem  

Divadelní představení Hastrman 1. – 5.  

Šikana v kyberprostoru 4. - 9.  

Anglické divadlo (Puss in Boots)  3. 6.  

Přednáška Tonda obal 1. – 9. + MŠ 

Divadelní představení Tylovo divadlo RA 1. – 4.  

Divadelní představení Karel IV. 5. – 9.  

 

 Exkurze, výlety 

 

Ročník: Exkurze, výlet: 

1. Jesenické muzeum 
Divadlo Spejbla a Hurvínka 
Spaní ve škole 

2. Jesenické muzeum 
Plasy 

3. Chyše 

4. Mirakulum 
Spaní ve škole Cesta kolem světa 
Rakovnické muzeum 

5. Mirakulum 
Spaní ve škole Cesta kolem světa 

6. Okresní knihovna Rakovník 
Praha Kolbenka  

7. Březová 
Muzeum Rakovník 

8.  Bowlingový den (Vánoce, sportovní den) 
Březová 
Muzeum Rakovník 
Čokoládovna Kbely  

9. Žihle – pobytový dvoudenní výlet 
Muzeum Rakovník 
Čokoládovna Kbely 

MŠ Divadlo Spejbla a Hurvínka 
Přírodovědná expedice do Řeřich 
Návštěvy solné jeskyně 
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 Environmentální výchova  

S ohledem na důležité postavení environmentální výchovy v procesu vzdělávání zařazujeme 

prvky environmentální výchovy do výuky od prvního ročníku. Ve škole třídíme plasty a papír 

a děti k tomu systematicky vedeme. Škola je zapojena do programu Recyklohraní – sběr 

baterií a malých elektropřístrojů.  

 Sport a tělovýchova, ostatní soutěže  

Všestranný rozvoj žáků a podpora jejich sportovních aktivit patří k významným oblastem 

činnosti školy. Pro žáky je připravováno každoročně několik sportovních akcí (sportovní den, 

dětský den, lyžařský výcvikový kurz, bowlingový turnaj, výcvik na dopravním hřišti), žáci se 

účastní sportovních soutěží pořádaných sportovními kluby, školami a organizacemi 

Rakovnicka. V tomto školním roce se zúčastnili soutěží a turnajů: turnaj ve vybíjené, 

sportovní olympiáda, Rakovnická laťka, Rakovnický vytrvalec, turnaj ve florbale, basketbale a 

vybíjené, minifotbalu, halovém fotbalu.  

Lyžařský výcvikový kurz je realizován pravidelně na začátku kalendářního roku v Krkonoších, 

účastní se jej žáci 5. až 9. ročníku pod vedením zkušených lyžařských instruktorů.  Kurz 

plavání nebyl v letošním roce s ohledem na rekonstrukci bazénu v Rakovníku realizován.  

Někteří žáci se úspěšně zapojili do soutěží zaměřených na znalosti a dovednosti: v olympiádě 

v českém jazyce se do krajského kola postoupila žákyně 9. ročníku, v soutěži Science Games 

postoupili do regionální (krajského kola) žák 1. ročníku a žákyně 9. ročníku. Výborně školu 

reprezentovaly týmy dětí v přírodovědných soutěžích Křivoklátská sovička a Vánoční kapr.  

 Výchova k volbě povolání  

Poradenská činnost pro volbu povolání je ve škole zajištěna v rámci tzv. výchovného 

poradenství. Výchovná poradkyně spolupracuje s dalšími vyučujícími, a to především 

s třídními učiteli, na 2. stupni dále s učiteli předmětů, které s volbou povolání úzce souvisí 

(občanská a rodinná výchova a pracovní činnosti). Rodiče a žáci obdrží od VP potřebné 

informace k možnostem dalšího studia, k profesní orientaci. Školu navštěvují zástupci 

středních škol, kteří informují děti o studijní nabídce na jejich školách (SOU Píska, MOA 

Rakovník, SOU Jesenice aj.). Žáci z 9. ročníku navštívili informační a poradenské středisko 

Úřadu práce v Rakovníku, kde byli seznámeni s možnostmi dalšího uplatnění a rovněž 

projektového dne v rámci DOD na Střední škole Jirkov. Zájemci se zúčastnili tradiční Burzy 

škol v Rakovníku.   
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Výchova k volbě povolání je rovněž obsažena ve výuce na 1. stupni.  

 

Ročník: Téma: Zaměření: 

1. ročník: Lidé kolem nás Zaměstnání rodičů  
a ostatních příbuzných, 
povolání, společenské 
zařazení 

2. ročník: Technika a práce lidí Povolání, pracovní nástroje 
a stroje, pracovní postupy 

3. ročník: Povolání Druhy povolání, činnosti 
jednotlivých pracovníků 

4.–5. ročník: Místo, kde žijeme Podniky v oblasti, regionu, 
proměny povolání 

Napříč ročníky: Bezpečnost práce Základy bezpečnosti  
a hygieny práce, základními 
nástroji a pomůckami, 
práce s materiálem, péče  
o školní prostředí 

 

Na 2. stupni je výchova k volbě povolání součástí řady předmětů: 

 

Předmět: Téma, zaměření, činnosti: 

Občanská výchova: Všechna témata 

Rodinná výchova: Rodina, péče o zdraví, osobní bezpečí, sociální politika státu 

Pracovní činnosti: Práce v dílnách, okolí školy, ve školní kuchyňce, péče o 
květiny a výzdobu na chodbách školy 

Jazyky: Mluvený a písemný projev, čtení s porozuměním – inzerce, 
povolání,   

Matematika: Čtení grafů a tabulek, vyhodnocování jednoduchých 
statistických dat 

Zeměpis: Hospodářská činnost v regionech ČR 

 

 Výpočetní technika 

Pro výuku výpočetní techniky je ve škole k dispozici jedna učebna vybavena 15 žákovskými 

počítači propojenými do sítě.  Ve všech ostatních kmenových třídách mají učitelé k dispozici 

notebooky a dataprojektory s připojením na internet. Pro pedagogy je k dispozici celkem šest 

počítačů instalovaných v síti a připojených na internet, připojením a technikou (PC, tiskárna) 

jsou vybaveny kancelář školy a kancelář vedoucí školní jídelny. 
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Výuka IVT probíhá v 5. a 6. ročníku a je směřována na orientaci v základním uživatelském 

prostředí operačního systému Windows a základy práce s internetem, na uživatelské 

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

používání elektronické pošty a na vytváření prezentací. Jsme si však vědomi nezbytnosti 

informační gramotnosti pro úspěšné uplatnění na trhu práce a ve společnosti vůbec, a proto 

se budeme trvale snažit o systematické a soustavné propojování výpočetní techniky 

s ostatními vzdělávacími předměty. 

Dětem je navíc umožněn přístup do počítačové třídy ráno během polední přestávky.  

 Školní knihovna  

Ve školní  knihovně je téměř 3 500 knihovních jednotek, v tom 57 audiovizuálních jednotek. 

Řada titulů je však již zastaralá a bude třeba knižní fond obnovovat. Školní 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  

a připojení k internetu, místnost slouží současně jako kancelář školy. V letošním roce byla 

školní knihovna rozšířena o oddíl tzv. pedagogické knihovny, která je umístěna ve sborovně  

a je doplňována výtisky k aktuálním tématům z oborů pedagogiky, psychologie a jednotlivých 

vědních oborů. Evidenci knihovny spravuje pracovnice kanceláře. Souběžně se školní 

knihovnou funguje i Duhová knihovna, připravena v rámci žákovského projektu.  

VI. Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodiči, podobně jako s dalšími subjekty a veřejností probíhá doposud z větší 

části v tradičních formách (rodičovské schůzky, besídky pro rodiče) a je navázána  

na propojení – učitel – žák – rodič. Rádi bychom postupně zaváděli nové – aktivnější formy 

spolupráce, která povede k užšímu propojení škola – obec – veřejnost – instituce – sponzoři. 

Naším cílem je aktivně zapojit výše uvedené skupiny do života školy nebo přinášet tak do 

školy zkušenosti „zvenku“ a v neposlední řadě získávat větší povědomí o škole (a vzdělávání 

obecně) a případně i finanční podporu jako alternativní zdroj pro realizaci některých 

projektů. U rodičů pak považujeme za přínosnou osvětu, vzdělávání prochází v poslední době 

podobně jako v jiných oblastech společnosti rychlými změnami a má-li škola na ně dokázat 

úspěšně reagovat, je třeba mít informované rodiče, kteří budou změnám a jejich potřebnosti 

rozumět. Jako první formát takové spolupráce jsme zvolili tzv. rodičovské kavárny, 

nepravidelná, neformální tematická setkávání s rodiči a veřejností na půdě školy, volit 

budeme aktuální témata z oblasti vzdělávání. V letošním roce se uskutečnily první dvě 

rodičovské kavárny na téma Šikana v kyberprostoru a Zralost ke školní docházce.  

Důležitým subjektem již spolupracujícím se školou je Sdružení rodičů a přátel školy.  

V letošním roce bylo na ustavující schůzi 19. prosince 2016 ustanoveno jako zájmový Spolek 

rodičů, přátel a dětí školy při Základní škole a Mateřské škole Šanov, okres Rakovník, z. s.  
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Spolek byl založen s cílem podpořit spolupráci rodičů, jiných zákonných zástupců dětí  

a přátel školy, a to převážně se zaměřením na: 

 rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči žáků a zástupci a představiteli školy 

ochranu práv, potřeb a zájmů žáků; 

 koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných 

institucí 

 zlepšení materiálních podmínek školy, modernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího 

prostředí školy;  

 modernizaci výuky; 

 sledování a vytváření zájmové činnosti na škole; 

rozvoj mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit žáků  

poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání a kultury, organizaci 

společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu školy a jejích 

žáků 

 rozvoj občanské společnosti 

Spolek je řízen Výborem spolku v čele s předsedou a delegáty spolku tvoří zástupci 

jednotlivých tříd. 

  

 

Předseda: Květuše Kostelecká  

Pokladník:                                       Simona Netrhová 

3. člen výboru:                                        Radana Kynkalová 

Zástupci tříd: 1. ročník – Andrea Volná 

2. ročník – Simona Netrhová 

3. ročník – Pavla Jiroušková 

4. ročník – Květuše Kostelecká 

5. ročník – Ivana Růžičková 

6. ročník -  Markéta Bartůšková 

7. ročník – Alena Poláková 

8. ročník – Rostislav Melč 

9. ročník – Radana Kynkalová 

IČO: 05800731 

Účet: 115-4305500207/0100 

 

Finanční a materiální podporu školy bude Spolek provádět formou darů. V letošním roce 

podpořil SRPDŠ aktivity: lyžařský výcvikový kurz, lektorské zajištění přednášek pro žáky a 

rodičovské kavárny, odměny dětem na konci školního roku, pomůcky pro žáky. 
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VII.  Školní družina 

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

naplněna tak byla kapacita školní družiny.   

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

poplatek činí Kč 50,- a byly z něj placeny především prostředky pro činnost dětí a na zlepšení 

vybavení školní družiny. Vedle prostor učeben družiny využívají žáci za vhodného počasí ve 

velké míře školní hřiště s pískovištěm, v zimě pak tělocvičnu. Paní vychovatelky se také 

aktivně podílely organizačně na přípravě a svojí účastí na školních výletech, exkurzích, 

projektech, na výzdobě chodeb školy, úpravě okolí školy a zajištění mimoškolních aktivit 

školy.  

ŠD pracuje podle svého školního vzdělávacího programu. 

VIII.  Školní jídelna 

V jídelně se ve školním roce 2016/17 stravovalo 118 žáků školy, dále 30 dětí z mateřské 

školy, zaměstnanci školy a důchodci z řad bývalých zaměstnanců školy. Ceny obědů a svačin 

jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MŠMT č.313/1997 Sb. a dle vyhl. č. 107/2005 Sb. 

 

Nabídka ZŠ: Cena: Nabídka MŠ Cena: 

svačina ZŠ 8 Kč celodenní stravování 29 Kč 

oběd  1. – 4. ročník 16 Kč Polodenní stravování 22 Kč  

oběd  5. – 9. ročník 19 Kč   

oběd  nad 15 let 20 Kč   

oběd  zaměstnanci 21 Kč   

 

Obědy jsou připravovány ve školní kuchyni, která je umístěna v jedné z budov školy. Strávníci 

si mohou vybrat ze dvou jídel. Jídelníčky byly sestavovány dle zásad zdravé výživy včetně 

nabídky čerstvého ovoce a zeleniny. Ve školní jídelně je praktikován pitný režim. 

V průběhu školního roku zde byla provedena Krajské hygienické stanice se sídlem 

v Rakovníku. 

Ke konci školního roku končí pracovní poměr vedoucí školní jídelny a jedna kuchařka, 

předání všech náležitostí nové vedoucí školní jídelny proběhne v úvodu prázdnin. 
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IX.  Řízení školy 

 Realizace cílů stanovených školou 

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

pedagogické radě dne 31. 8. 2016.  Byly splněny. 

 Kontrolní činnost 

Během školního roku provedla ředitelka školy a zástupkyně ředitelky hospitace, 

hospitační činnost byla v prvním pololetí zaměřena na seznámení se s prací jednotlivých 

vyučujících, ve druhém pololetí pak na čtenářskou a matematickou gramotnost. Další 

kontrolní činnost se zaměřením na vzdělávání byla provedena ze strany pedagogicko-

psychologické poradny. Pracovnice PPP Rakovník se zúčastnily vyučování ve třídách 

s žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními.   

 Kontrola České školní inspekce 

V tomto školním roce kontrola ČŠI neproběhla. Škola se zúčastnila několika monitorovacích 

šetření ČŠI v systému INSPIS a výběrového testování žáků 9. ročníku. 

 Spolupráce s jinými institucemi, s veřejností, se sponzory 

Škola spolupracuje se základními a mateřskými školami v regionu a některými instuitucemi. 

Stejně jako v předchozích letech navštívila s dětmi 1. třídu paní učitelka se svými dětmi z MŠ 

Zavidov. Další formou spolupráce je hudební výuka na naší škole ve spolupráci se Základní 

uměleckou školou v Rakovníku, ZUŠ Rakovník zajišťuje výuku našich žáků přímo v prostorách 

školy.    

S obcí Šanov škola spolupracuje průběžně na realizaci projektů a rovněž při volbách. 

V letošním roce podobně jako v předchozích letech podpořil zřizovatel naše děti ve formě 

věcných dárků (prvňáčci, mikulášská nadílka, dětský den), v prostorách obecního úřadu 

vystavujeme práce našich žáků (výstava Malí umělci), v prostorách školy se konají volby 

(2016 – volby do krajského zastupitelstva), využíváme prostory lesního divadla pro organizaci 

školní Akademie, naši žáci se zapojili do úklidu v obci ke Dni Země. Společně se zřizovatelem 

připravujeme projekty za účelem modernizace školy (IROP – zájmová činnost, rekonstrukce 

tělocvičny). Děti z MŠ vystupují na Vítání nových občánků obce. Do budoucna bychom rádi 

spolupráci s obcí a jejími obyvateli ještě rozšířili (besedy, školní projekty apod.).  

 Prezentace školy  

Škola je zřizovatelem webových stránek skolasanov.cz, které obsahují všechny potřebné a 

důležité informace o škole. Nově v letošním roce škola komunikuje s rodiči, žáky a příznivci 

formou facebookové stránky Základní škola a mateřská škola Šanov. Na FB tak informuje  
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o aktuálním dění ve škole, o aktivitách školy. Pro prezentování v regionu využila škola 

několikrát ve školním roce místní tisk Raport.  

Dne otevřených dveří se zúčastnili rodiče, kteří mají zájem o umístění svých dětí v naší 

základní a mateřské škole. Možnost navštívit výuku využilo i několik rodičů žáků starších 

ročníků. 

 Sponzoři 

V letošním roce škola získala věcný dar od fy Procter and Gamble Rakovník – kancelářský 

nábytek, kterým nahradila úložné skříňky v učebně OV a několik psacích stolů v dalších 

učebnách a kanceláři.  V závěru roku jsme jednali s firmou Letecký provoz Unhošť, na základě 

naší žádosti obdržíme věcný dar  - počítače.  

Regionální firmy podpořili naše žáky formou sponzorských darů pro naše žáky ve formě 

svých firemních výrobků. Na konci školního roku věnovala fa Pekařství Špáňa dětem koblihy 

a fa Hostinec u Doutníka věnovala všem dětem za vysvědčení zmrzlinu. 

Do budoucna bychom chtěli pro školu získávat i další sponzory a rozšířit tak zdroje pro 

postupnou modernizaci školy.  

 Krizové situace a nouzové řízení, BOZP 

V závěru školního roku byla provedena zkušební evakuace při vzdušném poplachu. V rámci 

projektu Hasík byli se zásadami požární ochrany seznámeni žáci 2. a 6. ročníku. 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, průběžně poučeny o bezpečnostních pravidlech za různých okolností a v různých 

prostředích. Noví zaměstnanci školy byli proškoleni v oblasti BOZP  a PO firmou Rais, plošné 

proškolení všech zaměstnanců je ve dvouletém cyklu plánováno na září příštího školního 

roku.   

Bezpečnost žáků je zajištěna nastavenými bezpečnostními opatřeními. Všechny vchody do 

školy jsou zamčeny. Zaměstnanci školy mají své klíče.  Při ranním příchodu žáků do školy je  

u hlavního vchodu provozní zaměstnanec školy, který dohlíží na příchozí žáky, popř. 

doprovázející rodinné příslušníky. V případě výskytu cizí osoby ji doprovází do ředitelny školy. 

Na žáky dohlíží v době přestávek paní učitelky dle stanoveného rozpisu.  V osm hodin je 

hlavní vchod směrem ven hlavní vchod uzamčen. Příchozí osoby zvoní na zvonek u dveří  

a jsou pouštěny dálkovým ovládáním dveří z ředitelny, sborovny nebo z místnosti p. školníka 

v případě, že jsou známy.  Na hlavní vchod je vidět ze všech uvedených místností.          
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Hlavní dveře se otevírají v 11 hodin a dohled nepřetržitě vykonává provozní zaměstnanec až 

do 13 hodin. Pak se vchod opět uzamyká a otevírání funguje jako dopoledne až do 

odpoledního odchodu dětí ze školy.  Tento režim umožňuje bezpečný provoz školy.  

 

 

V průběhu roku se uskutečnily revize příslušných zařízení v intencích daných zákonem a 

kontroly: 

 kontrola KHS ve školní jídelně + rozbor pitné vody. 

 revize plynového zařízení 

 revize elektrických přístrojů a nářadí.  

 revize tlakových nádob  

 odborná prohlídka komína 

 revize požárních hydrantů 

 revize hasicích přístrojů 

 revize tělocvičného nářadí a tělocvičny 

 kontrola OSSZ Rakovník 

 kontrola zdravotního pojištění  

 roční bezpečnostní prověrka 

 kontrolní návštěva PPP Rakovník  

 

 Úrazovost     

Žákovských úrazů celkem:  22 (1 vážné zranění hlavy), z toho registrované  6,   odškodněni do 

06/2017 2 žáci – ostatní po doložení potřebných dokumentů. Celkově doposud vyplacená 

částka v Kč 10 150 ,-  Kč. 

IX. Specializované činnosti školy 

 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

Primární prevence realizovaná ve škole vychází z minimálního preventivního programu 

vypracovaného na základě materiálu MŠMT ČR, v letošním školním roce byla dle pokynů 

aktualizována. Činnost metodika prevence vykonává Mgr. Iva Holečková. Tématika je 

zařazována v souladu s osnovami do výuky, především v rámci rodinné a občanské výchovy, 

chemie a přírodopisu, jazykové výuky. Žáci absolvovali přednášku na téma Šikana 

v kyberprostoru, realizovanou odborným lektorem V. Váchou (4. – 9. ročník), preventivně 

byla zaměřena i přednášky VZP v rámci projektu VZPoura úrazům. Na prevenci je zacílen  
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projekt Bezpečné klima na školách, v jehož rámci se pedagogové a vedení školy zúčastní 

takto zaměřených seminářů.  

 Výchovné poradenství 

 Výchovná poradkyně p. uč. Krůtová má pro výkon funkce výchovného poradce 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. S vyučujícími a rodiči rovněž konzultuje 

individuální vzdělávací plány žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. 

 

Část činnosti VP je věnována žákům posledního ročníku v souvislosti s jejich dalším studiem. 

VP konzultuje s žáky jejich další studijní možnosti a nabídku škol v regionu dle jejich zájmů  

a předpokladů, pomáhá vyplněním přihlášek. Začátkem září se s žáky z 9. ročníků účastní 

informačního setkání o volbě povolání ve spolupráci s Úřadem práce v Rakovníku.  

 Péče o talentované žáky 

S žáky je při hodinách pracováno dle možností individuálně, to znamená, že je respektováno 

pracovní tempo žáků a dle jejich schopností přidělovány úkoly v různém rozsahu. Tento 

způsob práce uplatňujeme i u žáků nadaných.  Tito žáci se zapojují do předmětových 

olympiád a dalších soutěží.  

X. Hospodaření školy 

V průběhu školního roku proběhla kontrola hospodaření školy provedená zřizovatele školy:   

Celkové hospodaření školy je sledováno prostřednictvím výkaznictví: výkazy  P1-04 -  

čtvrtletní a Úč OÚPO, které jsou archivovány v ZŠ a MŠ Šanov a  v  OÚ  Šanov.  

 Výsledovka za období   r. 2017 (s porovnáním s rokem 2016) 
 

 

 2016 2017  2016 2017 

Náklady celkem 10 264 896,64 11 266 584,00 Výnosy 
celkem 

 10 264 896,64 11 268 147,00 

spotřeba 
materiálu 

  1 480489,56 1 319 345,00 výnosy 
z prodeje 
služeb 

     993 617,00 1 043 229,00 

spotřeba energie    260 615,00 238 258,00 jiné výnosy        47 650,00 46 350,00 
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z vlastních 
výkonů 

opravy a 
udržování 

     67 827,00 161 818,00 čerpání 
rezervního 
fondu 

       85 693,95 36 338,00 

cestovné, 
nákup DDHM, 
ostatní náklady  
a odpisy 

     19 722,00 18 422,00 
252 932,00 

24 367 

ostatní 
výnosy z 
činnosti 

       56 565,00 133 326,00 

ostatní služby    382 401,08 304 154,00 úroky         1 248,69 811,00 

mzdové náklady 5 952 773,00   6 584 570,00 výnosy 
z transferů 

  9 080 122,14 10 008 093,00 

zákonné pojištění 2 002 948,00 2 225 853,00    

zákonné sociální 
náklady 

     98 121,00 136 865,00    

   Výsledek 
hospodaře
ní 

0,00 1 563,00 

 

XI.   Realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Vedení školy v průběhu školního roku připravovalo ve spolupráci se zřizovatelem několik 

různě zaměřených projektů: 

 projekty zaměřené na modernizaci školy (IROP) 

 projekty zaměřené na podporu bezpečného klimatu ve škole (MŠMT – Bezpečné 

klima na školách 

 projekty zaměřené na vzdělávací strategie a vzdělávání pedagogických pracovníků 

(OPPVK – tzv. šablony) j 

Projekty, jejichž realizace v případě schválení dotace povede k modernizaci školy a 

zlepšení materiálně-technických podmínek školy. Příprava projektů zahrnuje zpracování 

projektového návrhu včetně požadované technické dokumentace, podklady pro stavební 

řízení, spolupráce s Místní akční skupinou na tvorbě místního akčního plánu), k 1. lednu 

byla finalizována žádost (žadatel – obec Šanov) na rekonstrukci tělocvičny, v případě 

podpory zřizovatele bude nově připravován projekt na rekonstrukci staré budovy včetně 

půdy (modernizace učeben fyziky a přírodopisu, výstavba učeben na půdě). Rekonstrukce 

ve staré části školy je nevyhnutelná, stav stropů, stěn, elektroinstalace, topný systém 

jsou již velmi zastaralé.  

Projekt na podporu bezpečného klimatu byl schválen MŠMT v rozsahu 79 600 Kč. Tento 

projekt cílí na vzdělávání pedagogického sboru v oblasti práce se třídou. Klima školy  

a vztahy ve třídách se na základě zjištění z dotazníkového šetření jeví jako slabá stránka 
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 školy a je třeba atmosféru školy a vztahy mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu (žák 

– učitel – rodič) dlouhodobě budovat.  

V rámci projektu tvz. šablon, který byl škole v tomto roce schválen, posílíme 

pedagogickou oblast školy ve formě dvou školních asistentů (MŠ a ZŠ), dále budeme 

realizovat setkání s rodiči na aktuální témata, vyučující se budou vzdělávat v oblasti 

gramotností a sdílet zkušenosti s učiteli jiných škol a budeme rovněž do výuky vybraných 

nejazykových předmětů zapojovat výuku angličtiny (metoda CLILL). Od zřizovatele školy 

není v tomto projektu požadována žádná finanční spoluúčast. 

XII.   Materiálně technické vybavování školy 

Během prázdnin byly vymalovány dvě třídy a položeno nové linoleum (1. a 2. třída v 1. patře)  

a vymalována část chodby, která byla stejně jako obě učebny vytopena po poruše topného 

tělesa v učebně zeměpisu (2. patro). Obě místnosti byly po dobu několika týdnů vysušovány 

(nasáknutí zdí a elektroinstalace).  

Během vánočních prázdnin byla zcela zrekonstruována učebna zeměpisu (omítky, parapety, 

elektroinstalace, stropy, podlaha s linoleem, umyvadlo), vzhledem k finanční náročnosti již 

nebyla realizována modernizace nábytku (úložné prostory, relaxační část pro žáky).  

XIII. Další záměry školy 

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

vzdělávání v rámci celoživotního učení: 

S nárůstem realizace podpůrného opatření asistent pedagoga pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami v rámci inkluze se průběžně zvyšuje potřebnost takto 

kvalifikovaných zaměstnanců. S ohledem na jejich nedostatek se snažíme hledat předem 

personální zdroje v rámci našich pracovníků, popř. oslovujeme zájemce z řad rodičů, 

abychom byli na potřebu dalšího asistenta připraveni. V tomto školním roce po vzájemné 

dohodě s tímto záměrem absolvovala studium pedagogiky pro vzdělávání asistentů 

pedagoga jedna provozní zaměstnankyně školy a rovněž se po dohodě se školou na tuto 

pedagogickou činnost připravuje matka žáka naší školy. Obě budou pracovat v naší škole jako 

asistentky v rámci projektu šablony. 

 Předpokládaný vývoj školy – počty dětí, přijímání dvouletých dětí do MŠ 

V příštím školním roce by se počet žáků základní školy neměl výrazně lišit od letošního, Počet 

absolventů je shodný s počtem žáků zapsaných do 1. ročníku. Změny v počtu žáků školy 

způsobí tedy pouze případné přestupy žáků z naší nebo do naší školy. Před koncem školního 

roku jsme měli informace o přestupu dvou našich žákyň na jinou základní školu, současně  
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do 5. ročníku nastoupí dvě žákyně ze ZŠ senomatské ZŠ.  Jedna žákyně bude druhý ročník 

povinné školní docházky absolvovat v rámci individuálního vzdělávání. 

V mateřské škole dojde k úbytku dětí, počet odchozích předškoláků (12) výrazně převyšuje 

počet nově zapsaných dětí (5). V letošním roce již byly do MŠ přijaty děti dvouleté, mezi 

nově zapsanými jsou 3 děti, které v době nástupu do MŠ nedosáhnout věku 3 let. Vzhledem 

k posílení sboru učitelek MŠ o asistentku pedagoga (viz výše uvedené informace)  

a celkovému nižšímu počtu dětí v novém školním roce předpokládáme bezproblémové 

zařazení dvouletých dětí do kolektivu.   

 Vzdělávací a výchovné záměry školy 

Školní vzdělávací program byl v souladu s aktuálními předpisy aktualizován k 1. 9. 2016. 

V příštích letech bychom se rádi zaměřili na hlubší úpravy v ŠVP s těžištěm v metodách  

a formách práce a podpoře klíčových kompetencí. Úpravy budou zapracovány v souladu se 

strategií školy, která je novým vedením školy v koordinaci s pedagogickým sborem 

připravována.  

 

V Šanově, srpen 2017 

 

                                                                                              Mgr. Jindra Plamitzerová 

                                                                                                        ředitelka školy 
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