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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:                                                  779 971 071 

telefon MŠ:                                           779 970 890 

telefon ŠJ:                                             779  971 080 

Kancelář 779 971 060 

Číslo účtu: 115-3306800207/0100 

Číslo účtu FKSP: 115-3343190217/0100 
 

II.  Charakteristika školy 

          Základní škola poskytuje základní vzdělání podle  ŠVP – Moderní škola, č. OP577/17 

(upravená verze ze dne 1. 11. 2017). 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 
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 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: Hana Tichá 

 

Ředitelka školy ukončuje k 31. 7. 2018 svoje působení ve funkci a zřizovatel vyhlašuje 

konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele od školního roku 2018/2019. 

 Rada školy 

Rada školy působila ve volebním období do ledna 2018 ve složení: 

 

Zástupci rodičů: Radka Círová  

Iveta Urbanová 

Zástupci zřizovatele: Mgr. Jiří Šiler 

Jan Šika 

Zástupci školy: Mgr. Zdeňka Krůtová 

Mgr. Markéta Ellens 

 

V lednu 2018 byli pro následující volební období školské rady 02/2018 – 02/2021 zvoleni: 

 

Zástupci rodičů: Radka Círová  

Iveta Urbanová 

Zástupci zřizovatele: Mgr. Jiří Šiler 

Jan Šika 

Zástupci školy: Mgr. Zdeňka Krůtová 

Mgr. Milena Titlbachová 

 

Rada školy v původním složení se sešla v průběhu roku k jednání celkem 3 x.  
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 Počty žáků školy 

 

Celkem žáků ZŠ k 1  9. 2017 124  

Z toho:                                        

1. stupeň                                       70 

2. stupeň                                            54 

Počet organizovaných tříd: 7 

Z toho:  

1. stupeň                                        3 (spojeny ročníky: 1. + 2., 3. + 4.) 

2. stupeň                                            4 

Průměr žáka na ročník 14 

Průměr žáka na třídu 18 

Celkem žáků ŠD k 1. 9. 2017 50 

Z toho:  

1. oddělení 25 

2. oddělení 25 

Celkem dětí MŠ k 1. 9. 2017 24 

Celkem žáků stravujících se v ŠJ k 30. 9. 2017  

Z toho: 141 

ZŠ 117 

MŠ 24 

 

Změny v počtech žáků oproti zahajovacím výkazům v průběhu školního roku:  

Do jiné školy přešel 1 žák 8. ročníku a žákyně 3. ročníku, 1 žákyně přistoupila do 7. ročníku a 

1 žákyně a do 4. ročníku, 1 žák do 4. ročníku. V Mateřské škole v průběhu roku přibyly 4 děti 

oproti zahajovacím výkazům – ve 3. čtvrtletí byla naplněna kapacita 1 třídy MŠ na základě 

udělení výjimky zřizovatelem – 28 dětí.   

 Školní obvod a přehled žáků dle místa bydliště k 1. 9. 2017: 

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

navštěvují ojediněle i žáci z obcí jiných školních obvodů – Senomaty, Nouzov, Kněževes).      

 

Obec: 1. stupeň 2. stupeň Celkem: 

Šanov 42 19 61 

Kněževes 1 0 1 

Nouzov 1 2 3 

Petrovice 2 3 5 

Pšovlky 10 6 16 
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Řeřichy 3 3 6 

Senomaty 2 13 15 

Oráčov 1 0 1 

Václavy 0 3 3 

Zavidov 8 5 13 

Celkem: 70 54 124 

 

 Zápis do 1. ročníku:     

K 30. 6. 2018 je do 1. ročníku 2018/2019 zapsáno 9 žáků. 1 žákyni bylo odloženo zahájení 

povinné školní docházky. 

 Individuální vzdělávání: 

Individuální vzdělávání umožňuje školský zákon. 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. 

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

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

pro rok 2017/2018  nakonec uděleno ředitelkou školy nebylo vzhledem k doporučení SPC 

v Rakovníku přestupu žákyně do školy speciální.  V průběhu školního roku obdržela ředitelka 

školy 1 žádost o povolení individuálního vzdělávání žáka školy (3. ročník), jíž bylo na základě 

splnění zákonných podmínek vyhověno.  

III.  Vzdělávací program školy  

 

Vzdělávací program: Moderní Škola pro každého č. j. OP577/17,  

Zařazené třídy: 1. – 9.  

Obor vzdělávání:    79-01-C/001 

Nepovinné předměty:                                            0 

 

Učební plán školy je stanoven Školním vzdělávacím plánem (čísla udávají počet vyučovacích  

hodin v předmětu týdně). 
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Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem: 

Osobnostní a sociální výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Český jazyk  8 8 7 7 7 4 4 4 4 53 

Angličtina 1 1 3 4 4 4 4 3 3 27 

Němčina       2 2 2 6 

Matematika  4 5 5 5 4 5 5 4 5 42 

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      1 2 2 2 7 

Chemie        2 2 4 

Dějepis      2 2 2 2 8 

Zeměpis      2 2 1 2 7 

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:  

Školní vzdělávací program byl před zahájením školního roku 2017/2018 upravován, nově byly 

začleněny hodiny Osobnostní a sociální výchovy, jejichž cílem je zlepšení klimatu ve třídách  

a prevence sociálně-patologických jevů. Hodina byla začleněna ve všech třídách jako  

1. hodina vždy v pondělí každého školního týdne a vyučována je třídními učiteli, kteří 

obdrželi od vedení školy a spolupracujících externích firem formou metodických školení  

a seminářů a didaktických materiálů k vedení hodiny metodickou podporu.  

Výuka některých předmětů 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 2., 4. a 5. 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: 0 2 1 3 2 2 1 2 0 13 

Z toho počet žáků s IVP: 0 1 0 3 2 1 0 1 0 8 

Pedagogická intervence: 0 1 0 3 2 2 1 1 0 10 

Asistent ped. (0,25 – 0,5 úvazku) 0 1 0 1 3 0 0 0 0 3 

 

 Zájmové kroužky 
 

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

organizovaných kroužků. Nabídka a návštěvnost kroužků je limitováno dojížděním žáků a 

s tím spojenými omezeními daným dopravními spoji. Tradičně ve škole vede kroužek 

keramiky paní vychovatelka Marcela Balá, s výsledky práce dětí se moha veřejnost seznámit 

na výstavě prací žáků školy Malí umělci, kterou škola pořádá ve spolupráci se zřizovatelem 

V prostorách obecního úřadu) a také na výstavě umělců regionu, která se konala v obci Ruda. 

Dlouhodobě při škole funguje Klub mladého diváka, žáci školy pod pedagogickým vedením 

mají možnost navštěvovat divadelní představení v Praze.  

Rádi bychom do budoucna nabídku kroužků rozšířili, rodiče mají zájem o kroužek angličtiny 

s rodilým mluvčím, toho se zatím nepodařilo zajistit, avšak na základě zájmu rodičů byl 

v letošním roce nově organizován kroužek Dovedné ruce, jejž vedla po dohodě s vedením 

školy paní Eva Svatoňová, občanka obce Šanov. Nově byl rovněž otevřen Kroužek vaření 

s angličtinou, pod vedením paní učitelky Radky Bezstarostové pomáhaly děti v rámci kroužku 

i při organizaci Rodičovských kaváren realizovaných v průběhu školního roku. Nově také děti 

navštěvovaly kroužek italštiny pod vedením Jindry Plamitzerové. 

V souvislosti se zájmovým vzděláváním škola podala žádost o dotační podporu (IROP) na 

modernizace prostor určených k zájmovému a neformálnímu vzdělávání. Žádost nebyla 

bohužel z kapacitních důvodů výzvy schválena (vysoký počet žadatelů). Rekonstrukce prostor 

dílen, malé a velké družiny je tedy zatím ve stavu projektové žádosti připravena k dalšímu 

podání.  
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Název kroužku:  Pedagogické vedení: 

Keramický kroužek Marcela Balá 

Italština Mgr. Jindra Plamitzerová 

Kroužek vaření s angličtinou                                            Mgr. Radka Bezstarostová 

Dovedné ruce Eva Svatoňová 

Klub mladých diváků                          Mgr. Zdeňka Krůtová 

 

IV. Personální zabezpečení činnosti školy 

 Počty pracovníků k  30. 6. 2018 

 

 Počet celkem fyzicky: Úvazky celkem: 

Počet učitelů ZŠ  14 11,59 

Počet asistentů pedagoga ZŠ 3 1,3 

Počet školních asistentů (šablony ZŠ a MŠ)) 2 1,00 

Počet vychovatelů ŠD 2 1,20 

Počet pedagogů MŠ 3 2,20 

Počet nepedagogů ZŠ a MŠ                         5 3,45 

Počet zaměstnanců ŠJ                         3 3 

 

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 k 30. 6. 2018: 

 

Jméno a příjmení: Aprobace: 2017/18: Délka 
praxe: 

Marcela Balá  vychovatelství ŠD, PČ, AP nad 32  

Mgr. Radka Bezstarostová  NJ – Z TU 5. roč., Z,  Inf  4 

Bc. Jitka Bušková učitelství MŠ vedoucí uč. MŠ 32 

Mgr. Iva Cafourková 1. stupeň TU 2. roč., AJ 32 

Monika Dyršmídová vychovatelství ŠD, PČ, VV, AP 18 

Mgr. Markéta Ellens 1. stupeň zástupce ředitele, AJ, MAT 27  

Mgr. Iva Holečková RJ – OV – RV  TU 4. roč., ČJ, RV, OV, PČ 24 

Mgr. Zdeňa Krůtová ČJ – D TU 9. roč., HV, D, ČJ nad 32 

Kateřina Loskotová učitelství MŠ AP 6 

Mgr. Martina Němcová B – Ch  TU 7. roč., PŘ, TV, RV, VV 15 

Bc. Kateřina Nyčová  učitelství MŠ učitelka MŠ 4 

Mgr. Jindra Plamitzerová ČJ – NJ ředitelka, ČJ 19 
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Mgr. Petra Kůsová 1. stupeň TU 1. roč. 12 

Mgr. Ivona Folkmanová 1. stupeň TU 3. roč. nad 32 

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

Mgr. Monika Vávrová 

B – Ch TU 6. roč., PŘ, CH, F, PČ, 
VV, Zem 

18 

Ing. Pavla Vydrová M TU 8 roč., M, F, PČ 16 

 

Pro nový školní rok byly přijaty 2 učitelky na záskok za mateřskou dovolenou, 1 učitelka MŠ.  

 Věková skladba pedagogického sboru k 30. 6. 2018 

 

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

důchodový 
věk 

ZŠ 0 3 5 4 3  

MŠ 1 0 0 1 1 

 

 Přehled nepedagogických pracovníků k 30. 6. 2018 

 

Jméno a příjmení: Vzdělání: Pozice: Úvazek: 

Dana Bezstarostová SŠ s maturitou office manager 0,40 

Petr Cír SOU školník, topič 0,80 + 0,25 (sezonně) 

Iveta Círová SOU uklízečka 0,70 

Iveta Juriková SOU uklízečka 0,70 

Radana Kynkalová SOU kuchařka 1,00 

Iva Poláková SŠ s maturitou účetní 0,45 

Dana Saifertová 

SOU uklízečka MŠ 0,40 

Kurz AP školní asistent/šablony 0,5 

Hana Tichá SOU kuchařka, vedoucí ŠJ 0,4 + 0,6 

Adéla Leváková SOU kuchařka 1 

Pavla Jiroušková Kurz AP školní asistent/šablony 0,5 

 

 Další vzdělávání pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školy: 

       Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z potřeb školy a ze zájmu 

jednotlivých vyučujících. Nabídka vzdělávacích akcí je každoročně pestrá, pedagogově se 

účastní po dohodě s vedením školy. DVPP hradíme z prostředků zřizovatele, cestovné podle 

možností z ONIV státního rozpočtu školy, některá školení jsou hrazena z prostředků 

evropských fondů, tzv. šablon – semináře se zaměřením na matematickou, čtenářskou 

gramotnost a na výuku cizích jazyků. V rámci projektu Bezpečné klima byla realizována série  
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školení zaměřených na řešení šikany a komunikace se zákonnými zástupci žáků. Semináře  

a následné supervize byly určeny pro celý sbor nebo určenou skupinu pedagogů. Sdílení 

získaných informací a dovedností probíhá na poradách sboru a metodických sdruženích. 

Přehled realizovaných seminářů, kurzů a školení v rámci DVPP 

 

Účastník DVPP:  Téma semináře, zaměření: 

Marcela Balá  Seminář pro vychovatele v ŠD  

Bc. Jitka Bušková Čtenářská pregramotnost v MŠ (šablony) 

Mgr. Iva Cafourková 

Kurz AJ pro pedagogické pracovníky (celoroční, VISK) 
Kid´s skills (bezpečné klima) 
Kurz anglického jazyka (celoroční, šablony) 

Monika Dyršmídová Seminář pro vychovatele v ŠD  

Mgr. Markéta Ellens 

Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím GOOGLE 
Jak rozvíjet sebe i děti v hodinách matematiky 
(šablony) 
Nebojme se matematiku učit jinak (šablony) 
CLIL ve výuce (šablony) 
Komunikace s rodiči při řešení šikany (Bezpečné klima) 

Mgr. Ivona Folkmanová Kid´s skills (Bezpečné klima) 

Mgr. Martina Němcová 

Atletika pro školáky zábavně 
Co mám dělat, když mám čit výtvarku a nejsem 
výtvarník 

Bc. Kateřina Nyčová  

Matematická gramotnost v MŠ (šablony) 
Práce s dvouletými dětmi (šablony) 

Mgr. Jindra Plamitzerová 

CLIL ve výuce (šablony)  
Práce s dětmi s poruchami učení 
Jak zavádět dílny čtení 
Komunikace s rodiči při řešení šikany (Bezpečné klima) 

Mgr. Petra Kůsová 

Aritmetika v Hejného matematice (šablony) 
Kid´s skills (Bezpečné klima) 
Kurz anglického jazyka (celoroční, šablony) 
Začlenění asisitenta pedagoga do výuky 

Mgr. Iva Holečková 

Didaktické hry v matematice (šablony) 
Kid´s skills (Bezpečné klima) 
Komunikace s rodiči při řešení šikany (Bezpečné klima) 

Mgr. Milena Titlbachová Pracovní listy k ČG 

Mgr. Monika Vávrová 

Efektní pokusy pro mladé badatele  
Zábavné pokusy do hodin chemie 
Elektrický proud v polovodičích 
Burza nápadů chemie 
Akutní chemická legislativa 
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Ing. Pavla Vydrová Burza nápadů učitelů matematiky 

Celý pedagogický sbor 

Řešení šikany ve škole (Bezpečné klima) 
Tresty a odměny ve výchově 
Kazuistiky při řešení šikany (Bezpečné klima) 
Supervize – zavádění OSV (Bezpečné klima) 

 

 Ředitelské volno 

V tomto školním roce byly vyhlášeny tři dny ředitelského volna, čerpány byly dne 29. 9. 2017, 

11. 2. 2017 a 7. 5. 2018 a 7. 5. 2017 z důvodu realizace seminářů pro pedagogický sbor a 

z organizačních důvodů.  

 

 V. Výsledky výchovy a vzdělávání

 Údaje o prospěchu (porovnání s minulým školním rokem) 

 

Ročník: 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 2016/17 2017/18 

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

1. 12 19 7 19 5 0 0 0 

2. 10 10 9 7 3 2 0 1 

3. 14 12 10 7 4 4 0 1 

4. 18 15 13 7 4 8 0 0 

5. 18 18 10 12 7 6 0 0 
1. stupeň celkem: 72 74 49 52 23 20 0 2 

6. 10 18 5 7 4 10 1 1 

7. 17 10 4 4 12 6 1 0 

8. 11 15 3 2 8 13 0 0 

9. 16 11 3 0 13 10 0 1 
2. stupeň celkem: 54 54 15 13 37 39 2 2 

Celkem: 126 128 64 65 60 59 2 4 

 

Na prvním stupni neprospěli dva žáci, na druhém stupni jeden žák. Žák 6. ročníku nebude již 

ročník opakovat (opakoval v loňském roce), ostatní žáci, kteří neprospěli, budou konat 

opravnou zkoušku.  
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 Hodnocení chování na konci školního roku 

 

Kázeňské opatření na konci školního roku:  Pedagogické vedení: 

Pochvaly (knižní odměny): 25 

Chování – stupeň 2: 4 

Chování – stupeň 3: 1 

Důtka ŘŠ: 1 

Důtka TU: 4 

Napomenutí TU: 5 

 

Kázeňská opatření slouží k pozitivní motivaci žáků (pochvaly) a ke korekci nevhodného 

chování (důtky, snížené známky z chování). Pochvaly byly uděleny především za reprezentaci 

školy v soutěžích, příkladné chování, pomoc spolužákům a výborné studijní výsledky. Důtky 

byly uděleny za opakované porušování školního řádu. Snížené známky z chování byly uděleny 

za soustavné a závažné porušování školního řádu, její udělení je výjimečným opatřením.  

Do řešení výchovných problémů žáka se zapojuje výchovná komise, která o situaci 

komunikuje s rodiči žáka, a společně se snažíme hledat způsoby řešení problému. Výchovná 

komise školy pracuje ve složení ředitel školy, zástupce ředitelky, výchovný poradce. 

Výchovná komise jednala v průběhu školního roku s 9 rodiči. Jednalo se ve většině případů  

o hrubé porušení školního řádu (poškození a zcizení školního majetku a nevhodné chování ke 

spolužákům a vyučujícím). Problémové situace lze úspěšně řešit pouze za aktivní spolupráce 

s rodiči, což se ve většině případů daří. V jednom případě rodiče spolupráci odmítají. 

 Přijímací řízení na střední školy 

Povinnou školní docházku ukončilo celkem 11 žáků 9. ročníku a 1 žák 8. ročníku. 

 

Typ střední školy: Počet přijatých žáků: 

Střední odborná škola: 7 

Střední odborné učiliště: 5 

Gymnázium: 0 

 

 Evaluace školy 

Evaluace formou dotazníkového šetření zaměřená na klima školy proběhla v předchozím 

školním roce, v letošním roce jsme se zaměřili na aktivity zacílené na zlepšení klimatu škola 

zapojením do projektu Bezpečná škola a na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 

v rámci projektu ESF tzv. šablon I. 
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 Výsledky vzdělávání 

V letošním roce se žáci školy nezapojili do žádného z plošných testování.  

 Klima školy 

V letošním roce jsme pokračovali v realizaci projektu Bezpečná škola. Cílem bylo podpořit 

učitele v jejich dovednostech práce se třídou, k čemuž bylo určeno několik seminářů. Pro 

dosažení co nevětšího efektu, byli zapojeni všichni pedagogové školy. To umožnilo jednak 

sdílení zkušeností, jednak umožnilo nastavit zvolená opatření na zlepšení klimatu školy 

napříč celou školou. Pedagogický sbor je složen z učitelů různých věkových skupin (důchodci i 

učitelé s kratší dosavadní pedagogickou praxí), metody realizovaných seminářů tedy byly 

s ohledem na věkovou strukturu uzpůsobeny, lektoři pracovali rovněž se složením sboru 

s ohledem na věkovou skupinu vyučovaných žáků.   

Semináře byly určeny pro rozdílně velké skupiny – seminář k rozhovorům se zákonnými 

zástupci byl absolvován vedením školy a metodikem prevence, jeden seminář byl zaměřen 

na pedagogy 1, stupně, ostatní semináře byly určeny všem pedagogům a byly zaměřené na 

získání orientace v problematice bezpečného klimatu a na osvojení praktických dovedností 

pro práci se třídou, následně pak na dovednosti potřebné k efektivnímu řešení šikany. Za 

účelem upevnění získaných kompetencí byli učitelé podpoření opakovanými průběžnými 

supervizemi. Praktické dovednosti a sdílení zkušeností byly navíc podpořeny metodou 

kazuistického semináře.  Všechny kurzy pracovaly s aktivním přístupem účastníků, kteří mají 

možnost si prakticky získávané dovednosti vyzkoušet, seznamují se s konkrétními výstupy, 

učí se vést rozhovory, pracovat s dotazníky a evaluací, díky individuálnímu přístupu mají 

možnost analyzovat jednotlivé situace ze své praxe a získávají rovněž praktické materiály 

využitelné ve své praxi. 

Klima školy jsme současně cíleně podporovali aktivitami přímo ve třídách. Do ŠVP jsme 

zařadili hodinu Osobnostní a sociální výchovy, během níž se třídní učitelé věnují s žáky 

činnostem, které posilují pozitivní klima ve třídách. Efekt této práce nelze očekávat okamžitý, 

jedná se o systematickou dlouhodobou práci s dětmi, výsledek se projeví v dlouhodobějším 

horizontu.  

Projekt Bezpečná škola byl realizován s finanční dotací ve výši 79 600 Kč, závěrečná zpráva 

byla zpracována v únoru 2018 pro MŠMT. 
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 Projekty, projektové vyučování a krátkodobé projekty 

 

 Projekty Evropské unie 

Škola se zapojila do dvouletého projektu Šablony I a získala dotaci na podpořené aktivity 

projektu v celkové výši 746 842 Kč (z toho ZŠ 477 582 Kč a MŠ 264 260 Kč). Podpořenými 

aktivitami projektu jsou:  

 další vzdělávání pedagogických pracovníků (se zaměřením na matematickou a 

čtenářskou gramotnost) 

 zavádění metody CLIL do výuky 

 doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

 sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím návštěv jiných škol 

 tematická setkávání s rodiči  

 využití školního asistenta pro podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. Pozice 

asistenta s výší úvazku 0,5 byla zřízena v ZŠ i v MŠ.  

V prvním roce projektu se podařilo realizovat cca 60 % aktivit a lze předpokládat úspěšné 

dokončení zbylých aktivit v následujícím školním roce. Projekt bude ve škole ukončen k 31. 7. 

2019. Administraci projektu zajišťuje externí odborná firma, jež je hrazena z rozpočtu 

uvedeného projektu. 

 Projektové vyučování a školní projekty 

Projektové vyučování je didaktickou metodou, která žáky rozvíjí komplexně. Cílem není získat 

pouze konkrétní znalosti, ale svým zaměřením rozvíjí celkově žádoucí kompetence  

a dovednosti žáků (spolupráce, komunikace, řešení problémů apod.), přičemž motivace žáků 

je výrazně podpořena, pokud existuje možnost volby tématu projektu dle zájmu žáka. Z toho 

důvodu jsme do výuky zařadili v letošním roce dva projektové týdny. První projektový týden 

byl zaměřen na různá témata, do nichž se žáci dle svého zájmu zapisovali. Výuka v těchto 

projektech neprobíhá v rámci tříd, ale mezitřídně a umožňuje tak i spolupráci mezi 

různorodými věkovými kategoriemi dětí a umožňuje pracovat s vrstevnickým učením a 

hodnocením žáků. Projekty umožňují rovněž spolupráci s jinými subjekty, v letošním roce se 

zapojil zřizovatel školy, policie a rodiče žáků.  Témata projektů byla: 

 Meteorologie 

 Workout, parkour 

 Co umí voda 

 Ztratil se pes 

 Co se děje s odpady 

 Čím bych jednou mohl/a být 
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Druhý projektový týden byl zaměřen na sportovní aktivity žáků. Škola využila spolupráce 

s projektem Cirkus Happy Kids a žáci měli možnost výsledky svého týdenního tréninku 

předvést rodičům a veřejnosti na veřejném vystoupení. Hodnocení projektu samotnými žáky 

i rodiči a veřejnosti byl velmi kladný. Žáci získali kromě sportovních dovedností rovněž 

možnost zažít výrazný zážitek podporující jejich zdravé sebevědomí.  

V průběhu roku zařazujeme i krátkodobé (jednodenní či vícedenní) projekty, které se 

tematicky váží ke kalendářnímu roku a realizují se již tradičně (projekty Mikulášská nadílka, 

Vánoční jarmark, Vánoční besídky, Den Země, Dětský den). Na přípravě projektů se vedle 

učitelů s vysokou mírou aktivity podílejí žáci, některé žáci sami připravují (za podpory 

pedagoga) pro ostatní třídy. Jiné projekty jsou tematicky spojeny se ŠVP a s tematickými 

vzdělávacími plány, preventivním programem školy, v rámci výuky probíhají i hodnocení 

dílčích úspěchů a pokroku žáků (Pasování čtenářů, Pasování předškoláků).  

 

V letošním roce proběhnul rovněž druhý ročník projektu Šikovné ruce ve spolupráci s firmou 

Dřevoobchod Lubná, do nějž se zapojili žáci 8. a 9. ročníku. Projekt je zaměřen na zpracování 

dřevěných výrobků. Cílem projektu je podporovat či vzbuzovat zájem o řemeslo, práci se 

dřevem, sounáležitost s regionálními firmami a žáci naší školy byli letos pod vedením paní 

učitelky Moniky Dyršmídové mimořádně úspěšní a získali hned několik ocenění.  

Díky spolupráci s Obecním úřadem můžeme prezentovat veřejnosti výtvarné práce žáků 

školy a školky na výstavě Malí umělci, kterou připravují paní učitelky Marcela Balá a Iva 

Cafourková. Prvním rokem se škola zapojila do Výstavy umělců Rakovnicka v Rudě, kde 

kolegyně Marcela Balá a Iva Cafourková prezentovaly keramické výrobky žáků školy (tvorba 

keramického kroužku). 

Škola je i nadále zapojena do dlouhodobých projektů: Bovys (celostátní zelenina a ovoce do 

škol, mléko do škol) a Školy demokracie (sdružení škol podporujících demokratické prostředí 

škol). 

 Rodičovská kavárna 

Pro rodiče žáků školy škola připravila 4 tematická setkávání, na nichž měli rodiče možnost 

diskutovat s pozvaným odborníkem na téma spojené s výchovou a vzděláváním. Témata 

jednotlivých setkávání byla Jak naučit dítě zvládat emoce, Odměny ve výchově, Tresty ve 

výchově a Sourozenecké vztahy. Do přípravy se zapojili žáci s kroužkem Vaření s angličtinou a 

rodiče. Projekt se u rodičů setkal s pozitivním ohlasem, při dlouhodobé realizaci je rovněž 

předpoklad i zvýšeného zájmu rodičů. Realizován byl v rámci projektu Šablony I, z jehož 

prostředků byli hrazeni lektoři. 
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 Absolventské práce žáků 9. ročníku 

V letošním roce pracovali žáci 9. ročníku poprvé na absolventských pracích. Žáci zpracovávali 

dle zadané normy své zvolené téma, které měli možnost konzultovat s pedagogem a práci na 

závěr obhajovali formou ústní prezentace před spolužáky z 8. a 9. ročníku. Obhajoby prací lze 

hodnotit jako úspěšné a škola na základě získané zkušenosti tento projekt zařadí do svého 

školního vzdělávacího projektu. 

 Přednášky, besedy, umělecká představení 

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

a uměleckými institucemi besedy, přednášky, semináře a představení s různorodým 

zaměřením. Naším cílem je žákům umožnit se setkávat další jinou formou se zajímavými 

informacemi či kulturními aj. zážitky.  

 

Akce (zaměření): Účast ročníků: 

Dopravní hřiště  1. - 5. + MŠ 

Etická dílna 1. + 3.  

Den se záchranáři a policií 1. – 9.  

Představení Vikingové  5. – 9.  

Protidrogový vlak 7. – 9. 

Divadelní představení Africká pohádka 1. – 4. + MŠ 

Divadelní představení Divadlo v + W 5. - 9.  

Ukázky dravců 1. – 3. + MŠ 

Tajemná Afrika 1. – 5.  

Síla lidskosti 5. – 9.  

Hasík 2. + 6.  

 

 Exkurze, výlety 

 

Ročník: Exkurze, výlet: 

1. Křivoklát 

2. Mariánské Lázně 

3. Mirakulum Milovice 

4. Mirakulum Milovice 

5. Computer world Rakovník 
Okresní knihovna Rakovník 
Toboga Praha 
Muzea Plzeň 
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Mumie Praha 

6. Computer world Rakovník 
Jump arena Paha 
Mumie Praha 

7. Tep factor Kotilsko 
Mumie Praha 

8.  Tep factor Kotilsko 
Mumie Praha 

9. Tep factor Kotilsko 
Bowlingový den (Vánoce, sportovní den) 
Mumie Praha 

MŠ Mariánské Lázně 
Přírodovědná expedice do Řeřich 

ZŠ a MŠ Techmánie 
Drážďany (od 4. ročníku) 

 

 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  

U žáků se snažíme jejich zapojením do různorodých sportovních aktivit podporovat jejich 

všestranný rozvoj.  Každoročně organizujeme různé sportovní akce (sportovní den, dětský 

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

pravidelně účastní sportovních soutěží pořádaných sportovními kluby, školami  

a organizacemi Rakovnicka. V tomto školním roce se zúčastnili řady soutěží a turnajů, 

v některých z nich získali umístění mezi nejlepšími. 

 

Soutěž: Účast: Umístění: 

Olympiáda hry – fotbal 9 žáků 3. místo 

Florbal dívky 2. stupeň 7 žákyň  

Rakovnický sprint 17 žáků 3. místo 

Florbal 4., 5. třída 10 žáků  

Minifotbal 8., 9. třída 9 žáků 4. místo, postup na okresní 
olympiádu 

Florbal chlapci 2. stupeň 10 žáků  

Orientační běh 14 žáků 2. místo 2x 

Halový fotbal 2. stupeň 7 žáků 3. místo 
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Vybíjená 5., 6. třída chlapci (11 žáků), 
dívky (11 žákyň) 

 

Mc Donald’s cup 1. Stupeň 11 žáků  

Vybíjená 4., 5. třída Preventan cup 12 žáků  

Atletika jednotlivci 1. stupeň 18 žáků 3. místo (vytrvalost) 
4. místo (vytrvalost) 
3. místo (míček) 
2. místo (míček) 
3. místo (vytrvalost) 
1. místo (skok do dálky), 
4. místo (míček) 
1. místo (míček) 
3. místo (skok do dálky 

Beebal 3., 4. Třída 11 žáků 3. místo 

Florbal 1. stupeň ČEPS dívky  9 žákyň  
Florbal 1. stupeň ČEPS chlapci 10 žáků  

 

Pravidelně na začátku kalendářního roku organizuje škola v Krkonoších lyžařský výcvikový 

kurz, účastní se jej žáci 5. až 9. ročníku, vedeni jsou zkušenými lyžařskými instruktory.  Kurz 

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

 Výchova k volbě povolání  

Poradenskou činnost pro volbu povolání ve škole zajišťuje v rámci tzv. výchovného 

poradenství výchovná poradkyně, která 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.   

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 
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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. 

 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 umožněn přístup do počítačové třídy ráno během polední přestávky.  
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 Školní knihovna  

Z vybavení školní  knihovny byla v letošním školním roce vyřazena část zastaralých knižních 

titulů včetně již nepoužívaných audiovizuálních jednotek. Školní knihovna je především 

využívána pro výpůjčky pro potřeby vyučování a další odborné vzdělávání pedagogů. 

Knihovna je umístěna v místnosti, která slouží v dopoledních hodinách jako kancelář školy, 

vybavení knihovny bylo letos modernizováno, tak aby mohlo sloužit pro relaxaci učitelů 

(vybavení sedací soupravou) i pro žáky školy - knihovna byla doplněna deskovými hrami  

a hlavolamy, aby umožnila i žákům trávit zde aktivně volný čas. Pedagogické knihovna, která 

je umístěna ve sborovně, je pravidelně 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, která je umístěna ve vstupní hale školy.  

VI. Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodiči, podobně jako s dalšími subjekty a veřejností probíhá i nadále z větší části 

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

na propojení – učitel – žák – rodič. U rodičů považujeme za důležitou i osvětu, z tohoto 

důvodu jsme zavedli Rodičovské kavárny. Rodiče se školou sami aktivně spolupracují  

a podílejí se na organizaci některých aktivit – žáci navštívili například farmy v obci.  Rodiče 

jsme zapojili do přípravy projektu Cirkus, kdy se rodiče aktivně podíleli na stavbě a bourání 

stanu. Rodiče jsou velmi aktivní při pomoci s přípravou Vánočního jarmarku.  

Úzká spolupráce funguje se Sdružením rodičů, přátel a dětí školy. Spolek svoji činnost 

zaměřuje 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 
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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 – Ingrid Gazůrová 

2. ročník – Simona Netrhová 

3. ročník – Pavla Jiroušková 

4. ročník – Pavla Jiroušková 

5. ročník – Květuše Kostelecká 

6. ročník -  Dana Krylová 

7. ročník – Markéta Bartůšková 

8. ročník – Alena Poláková 

9. ročník – Rostislav Melč 

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, odměny dětem na konci školního roku, 

přípravky proti vším, pomůcky pro žáky a exkurzi do Techmánie. SRPDŠ rovněž zajistilo 

z vlastních zdrojů pořízení informačních tabulí pro zlepšení využívání sportovního hřiště 

veřejností. 

VII.  Školní družina 

Školní družina disponuje 2 odděleními.  Zde byla naplněna kapacita a bylo zapsáno celkem 50 

dětí, naplněna tak byla kapacita školní družiny.   

I. oddělení navštěvují žáci z l. a 2. ročníku, II. oddělení pak žáci 3. – 5. ročníku. Měsíční 

poplatek činí Kč 50,- a jsou z něj placeny prostředky pro činnost dětí a na doplnění vybavení 

školní družiny. Kromě 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. 
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VIII.  Školní jídelna 

V jídelně se ve školním roce 2017/18 stravovalo cca 120 žáků školy, dále 28 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   9 Kč celodenní stravování 32/33 Kč 

oběd  1. – 4. ročník 21 Kč   

oběd  5. – 9. ročník 24 Kč   

oběd  nad 15 let 25 Kč   

oběd  zaměstnanci 22 Kč   

 

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

si mohou vybrat ze dvou jídel, která si předem objednávají. Jídelníčky jsou sestavovány dle 

zásad zdravé výživy včetně nabídky čerstvého ovoce a zeleniny. Jsou dostupné na webu 

školy. Ve školní jídelně je praktikován pitný režim (čaj, šťáva, mléko, kakao). 

V letošním školním roce pracoval ve školní jídelně tým složený ze 3 kuchařek, nově byla 

obsazena pozice vedoucí školní jídelny a jedné ze dvou kuchařek. 

Vybavení kuchyně bylo za finanční podpory zřizovatele částečně modernizováno, vyměněn 

byl sporák, trouby, pořízen ohřívací vozík a škrabka brambor. Investice činila 200 000 Kč. 

Vedení školy a zřizovatel se snaží postupně modernizovat vybavení kuchyně a zlepšovat 

podmínky personálu, v dalších letech bude v tomto trendu pokračovat.  

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

v Rakovníku.  

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 28. 8. 2017. Pedagogický sbor se věnoval rovněž projednání návrhu 

strategického plánu školy. Schválen byl upravený školní vzdělávací program (verze 2017/18) 

a upravený nový školní řád. 
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 Kontrolní činnost 

Během školního roku prováděla ředitelka školy a zástupkyně ředitelky pravidelné hospitace. 

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.   

Ve školní jídelně byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. 

V červenci 2018 byl v souvislosti s ukončením funkce ředitelky školy audit zadaný 

zřizovatelem školy. 

 Kontrola České školní inspekce 

V říjnu 2017 byla ve škole provedena kontrola Českou školní inspekcí. Kontrolní tým tvořili 4 

pracovníci ČŠI a závěry kontroly (inspekční zpráva) jsou zveřejněny na webu školy. Zjištěné 

nedostatky byly v průběhu kontroly odstraňovány, doporučení ČŠI jsou zohledňována při 

plánování dalšího směřování školy. 

 Spolupráce s jinými institucemi, s veřejností, se sponzory 

Škola i nadále spolupracuje se základními a mateřskými školami v okolí a některými 

institucemi. 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.   

Obec Šanov škola je partnerem školy při uskutečňování projektů. I v letošním roce podobně 

jako v předchozích letech podpořil zřizovatel naše děti ve formě věcných dárků (prvňáčci, 

mikulášská nadílka), práce našich žáků (výstava Malí umělci) vystavujeme v prostorách 

obecního úřadu, žáci se zapojují kulturním příspěvkem do vítání nových občánků, využíváme 

prostory lesního divadla pro organizaci různých akcí (čarodějnice apod.), naši žáci se zapojili 

do úklidu v obci ke Dni Země. Společně se zřizovatelem připravujeme projekty za účelem 

modernizace školy (IROP – mateřská škola, odborné učebny ve staré budově, rekonstrukce 

tělocvičny). V budoucnosti je možné spolupráci rozšířit i do dalších oblastí. 

 Prezentace školy  

Škola zveřejňuje informace na webových stránkách skolasanov.cz, které obsahují všechny 

potřebné a důležité informace o škole včetně informací souvisejících s novým nařízením  

o ochraně osobních údajů. Aktivně škola komunikuje s rodiči, žáky a příznivci formou 

facebookové stránky Základní škola a mateřská škola Šanov. Komunikace na FB postupně 

zasahuje stále širší počet sledovatelů stránek a významně šíří povědomí o aktivitách  

a činnosti školy. O aktivitách škola informuje rovněž prostřednictvím regionálního tisku.   
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Během Dne otevřených dveří mají rodiče možnost navštívit školu, nahlédnout do výuky, 

získat informace o škole, což využívají převážně rodiče dětí před zahájením školní docházky.   

 Sponzoři 

Škola v letošním roce úspěšně oslovila několik firem, které školu podpořili ve snaze 

rekonstruovat prostory školní kuchyňky. Škola získala jednak věcný dar ve formě obkladů od 

firmy Lassersberger a finanční dar od Fy Procter nad Gamble. Jeden z rodičů inicioval další 

věcný dar ve formě nábytku. Díky finanční podpěře zřizovatele a uvedených sponzorů bude 

v průběhu prázdnin dokončena rekonstrukce kuchyňku a moderní vybavení bude žákům a 

pedagogům k dispozici od začátku školního roku 2018/2019.  

 Krizové situace a nouzové řízení, BOZP 

V závěru školního roku byla provedena každoroční zkušební evakuace při vzdušném 

poplachu. Pokračuje projekt Hasík, v němž žáci 2. a 6. ročníku byli seznámeni se zásadami 

požární ochrany. 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 Haskon, 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.          

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  

 revize kotelny 

 revize plynového zařízení 
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 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  

 audit hospodaření školy 

 

Úrazovost     

Žákovských úrazů celkem: 22 z toho registrované 3, odškodněni do 06/2018 3 žáci. Celkově 

doposud vyplacená částka 17 700 ,- 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. Na prevenci byly změřeny projekty Bezpečné klima na 

školách, v jehož rámci se pedagogové a vedení školy zúčastnili takto zaměřených seminářů, 

dále projekt Etické dílny a Protidrogový vlak, jichž se účastnili žáci školy. V rámci výuky byly 

realizovány přednášky s tématikou Prevence sociálně patologických jevů. 

 Výchovné poradenství 

 Výchovná poradkyně Zdeňka 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. S vyučujícími  

a rodiči rovněž konzultuje individuální vzdělávací plány žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními. Je členkou výchovné komise při řešení problémových situací žáků. Významnou 

část činnosti VP věnuje žákům posledního ročníku, kterým je poradcem volby jejich dalšího 

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

zájmů a předpokladů, pomáhá vyplněním přihlášek. Začátkem září se každoročně s žáky z 9. 

ročníků účastní informačního setkání o volbě povolání ve spolupráci s Úřadem práce 

v Rakovníku.  
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 Péče o talentované žáky 

Žákům se učitele ve svých hodinách věnují dle možností individuálně, respektují jejich 

pracovní tempo a dle jejich schopností jim přiřazují úkoly v přiměřeném rozsahu.  

X. Hospodaření školy 

Zřizovatel školy provedl v průběhu školního roku kontrolu hospodaření 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 11 266 584,00 12 715 003,00 Výnosy 
celkem 

11 268 147,00 12 716 242,00 

spotřeba 
materiálu 

1 319 345,00 1 486 567,00 výnosy 
z prodeje 
služeb 

1 043 229,00 1 109 122,00 

spotřeba energie 238 258,00 197 195,00 jiné výnosy 
z vlastních 
výkonů 

46 350,00 42 800,00 

opravy a 
udržování 

161 818,00 249 410,00 čerpání 
rezervního 
fondu 

36 338,00 72 056,00 

cestovné, 
nákup DDHM, 
ostatní náklady  
a odpisy 

18 422,00 
252 932,00 

24 367 

26 624,00 
286 931,00 
141 009,00 

ostatní výnosy 
z činnosti 

133 326,00 80 825,00 

ostatní služby 304 154,00 450 127,00 úroky 811,00 0,00 

Jiné daně a 
poplatky 

0,00 5 000,00 Jiné daně a 
poplatky 

0,00 0,00 

mzdové náklady 6 584 570,00 7 240 111,00 výnosy 
z transferů 

10 008 093,00 11 411 439,00 

zákonné 
pojištění 

2 225 853,00 2  444 676,00    

zákonné sociální 
náklady 

136 865,00 187 353,00    

   Výsledek 
hospodaření 

1 563,00 1 239,00 
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XI.   Realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Vedení školy v průběhu školního roku pokračovalo v přípravách několika různě zaměřených 

projektů: 

 projekty zaměřené na modernizaci školy (IROP) – projekt MŠ a odborných učeben ve 

spolupráci se zřizovatelem 

 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 

V případě schválení dotací IROP povede realizace projektů k modernizaci školy a zlepšení 

materiálně-technických podmínek školy. Při přípravě projektů spolupracuje škola s Místní 

akční skupinou Rakovník (na tvorbě místního akčního plánu), Rekonstrukce ve staré části 

školy je nutná a současný stav (stav stropů, stěn, elektroinstalace, topný systém) vyžadují 

brzkou investici.  

XII.   Materiálně technické vybavování školy 

Během prázdnin byly prováděny pravidelné údržbové práce a opraveny poškozené školní 

lavice, prováděny opravy a částečná modernizace školní kuchyně, výmalba kuchyně a jídelny. 

Ve spolupráci se sponzory a zřizovatelem byla provedena rekonstrukce školní cvičné 

kuchyňky. Školní budova bude vyžadovat v nejbližším období rozsáhlejší stavební úpravy, 

které vyžadují komplexní projektové zpracování. V letošním roce byl připraven projekt pro 

modernizaci dílny, prostor družin a tělocvičny. Projekty nebyly v rámci dotačního řízení 

finančně podpořeny, v současné době probíhá zpracování projektu na rekonstrukci 

odborných učeben v 1. patře staré budovy (fyzika, chemie, matematika, přírodopis). Projekt 

zpracovává na základě smluvního vztahu se zřizovatelem školy externí firma.  

XIII. Další záměry školy 

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

vzdělávání v rámci celoživotního učení: 

S ohledem na postupný nárůst zabezpečení podpůrných opatření pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami se zvyšuje potřeba asistentů pedagoga pro tyto žáky. Doposud se 

nám daří zajišťovat tyto pedagogické pracovníky s potřebnou kvalifikací. Komunikujeme i se 

zájemci o tuto práci do budoucna z řad rodičů, abychom byli připraveni na případnou další 

potřebu.  
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 Předpokládaný vývoj školy, počty dětí, přijímání dvouletých dětí do MŠ 

V příštím školním roce se počet žáků základní školy v případě předpokládaných přestupů 

žáků sníží, z důvodu nízkého počtu žáků již v současné době spojujeme 4 ročníky do dvou 

tříd. Škola se vzhledem k vyššímu počtu odchozích žáků ve srovnání s nově nastupujícími 

dostává k hraničnímu minimálnímu počtu bez nutnosti udělení výjimky v počtu žáků 

(průměrný počet žáka na třídu je minimálně 17). Naopak v mateřské škole se dle počtu 

zapsaných žáků počet dětí zvýší a budou po roční přestávce opět otevřeny dvě třídy. Mezi 

nově zapsanými dětmi do MŠ jsou 4 děti, které v době nástupu do MŠ nedosáhnout věku 3 

let. Vzhledem k rozšíření sboru učitelek MŠ o asistentku pedagoga (0,25 úvazku) 

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. 2017, 

k úpravám došlo jak u jednotlivých předmětů, tak v zavedení nového předmětu Osobnostní a 

sociální výchova.  

 

 

 

 

 

 

V Šanově, 13. července 2018 

                                                                                              Mgr. Jindra Plamitzerová 

                                                                                                        ředitelka školy 
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