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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 

 Vedení školy: 

 

Ředitelka školy: Mgr. Bohumila Koutecká 

Zástupkyně ředitelky:                                       Mgr. Martina Němcová 

Výchovná poradkyně:                                        Mgr. Zdeňka Krůtová 

Vedoucí učitelka MŠ:                                            Bc. Jitka Bušková 

Vedoucí školní jídelny: Hana Tichá 

 

Nová ředitelka školy nastoupila do funkce dne 23.8.2018  
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 Rada školy 

Rada školy působila ve volebním období do ledna 2019 ve složení: 

 

Zástupci rodičů: Radka Círová  

Iveta Urbanová 

Zástupci zřizovatele: Mgr. Jiří Šiler 

Jan Šika 

Zástupci školy: Mgr. Zdeňka Krůtová 

Mgr. Milena Titlbachová 

 

V lednu 2019 byli pro následující volební období školské rady 02/2019 – 02/2021 zvoleni: 

 

Zástupci rodičů: Radka Círová  

Iveta Urbanová 

Zástupci zřizovatele: Mgr. Iva Cafourková 

Jan Šika 

Zástupci školy: Mgr. Zdeňka Krůtová 

Mgr. Milena Titlbachová 

 

Rada školy v původním složení se sešla v průběhu roku k jednání celkem 2 x.  

 Počty žáků školy 

 

Celkem žáků ZŠ k 1  9. 2018 119  

Z toho:                                        

1. stupeň                                       61 

2. stupeň                                            58 

Počet organizovaných tříd: 7 

Z toho:  

1. stupeň                                        3 (spojeny ročníky: 1. + 5., 3. + 4.) 

2. stupeň                                            4 

Průměr žáka na ročník 17 

Průměr žáka na třídu 13 

Celkem žáků ŠD k 1. 9. 2018 50 

Z toho:  

1. oddělení 25 
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2. oddělení 25 

Celkem dětí MŠ k 1. 9. 2018 30 

Celkem žáků stravujících se v ŠJ k 30. 9. 2018 134 

Z toho:  

ZŠ 104 

MŠ 30 

 

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

Jeden žák přešel na domácí vzdělávání z 8. Ročníku. Během školního roku se vrátil 

z domácího vzdělávání na naši školu. Žákyně 2. Ročníku přestoupila na jinou ZŠ. Jedna žákyně 

navštěvovala naši školu v režimu střídavé péče, tzn. docházka 1x/14 dnů. V Mateřské škole 

v průběhu roku přibyly 2děti, došlo k udělení výjimky zřizovatelem – 35 dětí.   

 Školní obvod a přehled žáků dle místa bydliště k 1. 9. 2018: 

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

navštěvují ojediněle i žáci z obcí jiných školních obvodů – Senomaty,Kublov, Nouzov, 

Kněževes).      

 

Obec: 1. stupeň 2. stupeň Celkem: 

Šanov 31 22 53 

Kněževes 0 0 0 

Nouzov 2 2 4 

Petrovice 2 2 4 

Pšovlky 11 6 17 

Řeřichy 2 4 6 

Ústí nad Labem 1 0 1 

Senomaty 0 14 14 

Oráčov 1 0 1 

Kublov 0 1 1 

Václavy 2 2 4 

Zavidov 9 5 14 

Celkem: 61 58  119 

 

 Zápis do 1. ročníku:     

K 30. 6. 2019 bylo do 1. ročníku 2019/2020 zapsáno 12 žáků. Třem žákům bylo odloženo 

zahájení povinné školní docházky. 

 Individuální vzdělávání:  

mailto:zssanov@gmail.com
http://www.skolasanov.cz/


telefon: 77 99 77 071 
zssanov@gmail.com 
www.skolasanov.cz  

 

5 

5 

 

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. 2019 jsme evidovali pro školní rok 2018/2019 jednu žádost o individuální (tzv. 

domácí) vzdělávání. Rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání pro rok 2018/2019  

bylo uděleno ředitelkou školy dne 15. 11. 2018 jednomu žákovi naší školy.   

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). 

 

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 
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Poznámka:  

Školní vzdělávací program nebyl před zahájením školního roku 2018/2019 upravován. Byly 

zachovány hodiny Osobnostní a sociální výchovy, jejichž cílem bylo zlepšení klimatu ve 

třídách a prevence sociálně-patologických jevů. Hodiny byly začleněny ve všech třídách jako  

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

obdrželi od vedení školy a spolupracujících externích firem formou metodických školení  

a seminářů a didaktických materiálů k vedení hodiny metodickou podporu již v minulém 

školním roce.  

Výuka některých předmětů probíhala z organizačních důvodů ve spojených ročnících. Týkala 

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 vyšetření Pedagogicko-psychologickou 

poradnou (PPP) přidělena k danému dítěti. Žákům byly rovněž poskytovány hodiny 

pedagogické intervence a speciální pedagogická péče v doporučeném rozsahu. Ve školním 

roce 2018/2019 bylo novinkou přijmutí speciální pedagožky v rámci podpůrných opatření 

k žákovi ve 2. Ročníku. 

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. 

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.  

 

  

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

Počet žáků s  
PPO: 

1 0 1 1 2 3 2 2 1 1        14 

Z toho počet 
 žáků s IVP: 

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0        4 
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Pedagogická  
intervence: 

0 0 1 1 2 2 2 1 1 0         10 

PT spec.ped.péče 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0           2 
 

Asistent pedagog.  

(0,25 – 0,5 úvazku) 
Včetně MŠ 

1 0 1 0 1 2 1 0 0 0           6 

 

 

 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 může každoročně veřejnost seznámit na výstavě prací žáků školy, 

kterou škola pořádá ve spolupráci se zřizovatelem v prostorách obecního úřadu a také na 

výstavě umělců regionu, která se koná tradičně v obci Ruda u Nového Strašecí.                 

Dlouhodobě při škole funguje Klub mladého diváka pod vedením paní učitelky Mgr. Zdenky 

Krůtové. Žáci školy pod pedagogickým vedením pravidelně navštěvují divadelní představení 

v Praze.                                                                                                                                                      

Ve škole pracoval po celý školní rok sportovní kroužek „Sportuj ve škole“ pod vedením Mgr. 

Martiny Němcové a Moniky Dyršmídové.                                                                                           

Ve školním roce 2018/2019 byl nově organizován kroužek „Vaření v anglickém jazyce“, který 

vedla po dohodě s vedením školy Mgr. Radka Micková, učitelka anglického jazyka na naší 

škole. V rámci kroužku pomáhaly děti i při organizaci akcí pořádaných školou např. Den 

otevřených dveří, při Mikulášské besídce, oslavy Helloweenu, které škola realizovala 

v průběhu školního roku.  

 

 
Název kroužku:  Pedagogické vedení: 

Keramický kroužek Marcela Balá 

Sportuj ve škole M.Němcová, M.Dyršmídová 

Kroužek vaření s angličtinou                                            Mgr. Radka Bezstarostová 

Klub mladých diváků                          Mgr. Zdeňka Krůtová 
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IV. Personální zabezpečení činnosti školy 

 Počty pracovníků k  30. 6. 2019 

 

 Počet celkem fyzicky: Úvazky celkem: 

Počet učitelů ZŠ  13 11,59 

Počet asistentů pedagoga ZŠ 5 2,25  

Speciální pedagog 1 0,5 

Počet vychovatelů ŠD 2 1,20 

Počet pedagogů MŠ 3 2,20 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ a MŠ                         4 3,05 

Počet zaměstnanců ŠJ                         3 3 

 

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

metodik ICT (Mgr. Bohumila Koutecká) a metodik primární prevence (Mgr. Iva Holečková)  

 Přehled pedagogů školy k 30. 6. 2019: 

 

Jméno a příjmení: Aprobace: 2018/19: Délka 
praxe: 

Marcela Balá  vychovatelství ŠD, PČ, AP nad 32  

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

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 19 

Mgr. Bohumila Koutecká 1. stupeň ředitelka, AJ, PRV 26  

Mgr. Iva Holečková RJ – OV – RV  TU 4. roč., ČJ, RV, OV, PČ 25 

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

Kateřina Loskotová učitelství MŠ AP 7 

Mgr. Martina Němcová 

 
B – Ch  

Zástupce ředitele PŘ, TV,  
Pč 

 
17 

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 

19 

Ing. Pavla Vydrová M TU 8 roč., M, F, PČ 17 

Mgr. Věra Fišerová 1.stupeň TU 2. ročník nad 32 

Mgr. Pavla Bolfiková 2. stupeň RV, VV nad 32 

Mgr.Kateřina Ledvinková 

Speciální 
pedagogika 

2.ročník Do 2 let 
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Pro nový školní rok byly přijaty na ZŠ jedna učitelka 1.stupně za mateřskou dovolenou a 1 

učitelka v MŠ.  

 Věková skladba pedagogického sboru k 30. 6. 2019 

 

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

důchodový 
věk 

ZŠ 1 1 6 4 4 

MŠ 0 0 0 4 0 

 

 Přehled nepedagogických pracovníků k 30. 6. 2019 

 

Jméno a příjmení: Vzdělání: Pozice: Úvazek: 

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 0,65 

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

Markéta Vecková SOU kuchařka 1,00 

 

 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, pedagogický sbor 

se účastní seminářů 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 I – semináře se zaměřením na matematickou, 

čtenářskou gramotnost a na výuku cizích jazyků, odborná školení pro učitele matematiky, 

chemie a fyziky. Sdílení získaných informací a dovedností probíhalo na poradách sboru a 

metodických sdruženích. Ve školním roce 2018/2019 absolvovala nově jmenovaná ředitelka 

školy úspěšně roční DVPP „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“. Zástupkyně školy 

tento rok začala dvouleté studium pro výchovné poradce a kurz pro zástupce ředitele ve výši 

30 vyučovacích hodin. 
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Přehled realizovaných seminářů, kurzů a školení v rámci DVPP 

 

Účastník DVPP:  Téma semináře, zaměření: 

Bc. Jitka Bušková Školní systemické konstelace – jak být autoritou 

Eva Brabcová Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání 

Mgr. Iva Cafourková Kurz anglického jazyka, úroveň B1/B2 - VISK 

Monika Dyršmídová  

Mgr. Ivona Folkmanová Využití didaktického potencionálu TÚ PIRLS 2016 

 Mgr. Bohumila Koutecká 

Tvorba vnitřních předpisů školy, školského zařízení 
Odměňování pracovníků ve školství 
Co by měl znát správce Bakalářů 
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 
Komunikace školy s partnery 
Výjezdní seminář pro ředitele škol/ Nesuchyně 
Změna financování regionálního školství 

Radana Kynkalová Hygienické školení kolektivů ŠJ a výdejen 

Mgr. Martina Němcová 

Atletika pro školáky zábavně 
Profesní průprava zástupců ředitele 
Studium pro výchovné poradce 
Kompenzační cvičení ve sportu 

Mgr. Iva Holečková 

Inspirace pro učitele- matematická gramotnost(Šabl.) 
Inspirace pro učitele 1.stupně ZŠ-čtenářská gramotnost 
ČŠI Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a podpoře 
ČG 

Iva Poláková Účetnictví příspěvkových organizací 

Hana Tichá Hygienické školení kolektivů ŠJ a výdejen 

Mgr. Milena Titlbachová  

Mgr. Monika Vávrová 

Zábavné pokusy a hry do hodin chemie I 
Aktuální chemická legislativa pro učitele III 
Burza nápadů učitelů chemie 

Markéta Vecková Hygienické školení kolektivů ŠJ a výdejen 

Ing. Pavla Vydrová 

Burza nápadů učitelů matematiky I 
Burza nápadů učitelů matematiky II 
Reálné experimenty ve výuce matematiky 

 

 Ředitelské volno 

V tomto školním roce byly vyhlášeny dva dny ředitelského volna z organizačních důvodů. 

Čerpány byly dne 9. 5. 2019 a 10. 5. 2019 z důvodu realizace stavebních úprav 2. třídy a 

výměny školních tabulí u 2. třídy a 3. -  4. Třídy.   
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V. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 Údaje o prospěchu (porovnání s minulým školním rokem) 

 

Ročník: 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 2017/18 2018/19 

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

1. 19 9 19 4 0 5 0 0 

2. 10 20 7 16 2 4 1 0 

3. 12 7 7 2 4 5 1 0 

4. 15 11 7 8 8 3 0 0 

5. 18 15 12 5 6 10 0 0 
1. stupeň celkem: 74 62 52 35 20 27 2 0 

6. 18 16 7 4 10 12 1 0 

7. 10 18 4 4 6 14 0 0 

8. 15 10 2 3 13 7 0 0 

9. 11 13 0 2 10 11 1 0 
2. stupeň celkem: 54 57 13 13 39 44 2 0 

Celkem: 128 119 65 48 59 71 4 0 

 

Na prvním stupni prospěli všichni žáci, z toho 35 z nich mělo vyznamenání a nikdo nekonal 

opravnou zkoušku. Na druhém stupni prospěli také všichni žáci, vyznamenání mělo 13 žáků.  

Nikdo z druhého stupně nebude konat opravnou zkoušku.  

 Hodnocení chování na konci školního roku 

 

Kázeňské opatření na konci školního roku:  Uděleno: 

Pochvaly (knižní odměny): 16 

Chování – stupeň 2: 0 

Chování – stupeň 3: 0 

Důtka ŘŠ: 1 

Důtka TU: 7 

Napomenutí TU: 6 

 

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 nebyly 

uděleny.                                                                                                                                                    

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

učitel nebo v případě potřeby učitel odborného předmětu. Výchovná komise jednala 

v průběhu školního roku s rodiči vždy, když byla potřeba sdělit situaci a domluvit se na 

konstruktivním a smysluplném řešení. Jednalo se ve většině případů  

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

spolužákům a vyučujícím, ublížení na zdraví). Problémové situace lze úspěšně řešit pouze za 

aktivní spolupráce s rodiči, což se ve většině případů daří. 

 Přijímací řízení na střední školy 

Povinnou školní docházku ukončilo celkem 13 žáků 9. Ročníku, sedm chlapců a šest dívek . 

 

Typ střední školy: Počet přijatých žáků: 

Střední odborná škola: 7 

Střední odborné učiliště: 6 

Gymnázium: 0 

 

 Evaluace školy 

„Evaluace je proces systematického shromažďování, třídění, analýzy a vyhodnocování údajů 

za účelem dalšího rozhodování při řízení procesu zajišťování a zvyšování kvality a efektivity 

(včetně jejich prokazování). Slouží jako zpětná vazba pro různé aktéry/účastníky nebo jako 

podklad pro kvalifikované rozhodování“, cituji dle Jany Poláchové Vašťatkové a kol. 

z publikace „AUTOEVALUACE V PRAXI ČESKÝCH ŠKOL“.                                                                                                                         

Protože jsem ve školním roce 2018/2019 začala prvním rokem praxi ředitelky, zjišťovala 

jsem, jak fungují dosud zavedené systémy týkající se života naší školy.  První rok v nové 

funkci byl právě shromažďováním a vyhodnocováním všech oblastí týkající se chodu naší 

školy. V potaz jsem vzala dotazníková šetření, která v minulosti proběhla, inspekční zprávy a 

jednotlivé úseky fungující zaběhlým způsobem. Zavedené dokumenty a procesy zajišťující 

vzdělávání dětí a žáků jsem neměnila, pouze kontrolovala, jak fungují. Projekty, které byly 

rozpracované a aktivované, jsem neměnila. V září 2018 se pod vedením starosty obce 

uskutečnilo setkání s firmou, která v roce 2017/2018,  za minulého vedení školy, zpracovala 

stavební plány na zvažovaný investiční projekt, zařazený do Strategického rámce MAP ORP 

Rakovník II, pod názvem „Moderní škola - konektivita školy, elektronické zabezpečení školy“. 

Zabývali jsme se změnami v projektu.  Po dokončení projektu „Rozšíření kapacity MŠ“, který 

bude dokončen v dubnu 2020 se bude čekat na vyhlášení vhodné výzvy.                         

Projekty - Bezpečná škola, ESF Šablony I- zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické 

gramotnosti, na personální pozice školního asistenta,byly během školního roku 2018/2019 

dokončeny. 
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 Výsledky vzdělávání 

 

V letošním roce se žáci školy zapojili do plošného mezinárodního testování – šetření 

TIMSS 2019, do kterého bylo zapojeno 210 základních škol z celé České republiky. Testy 

probíhaly elektronickou formou testování. Jednalo se o testování tříd 4. Ročníku. 

Mezinárodní projekt TIMSS( Trends in International Mathematics and Science Study) se 

zaměřuje na zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků 4. Ročníků v matematice a 

v přírodních vědách. Šetření probíhají ve čtyřletých cyklech již od roku 1995. Do šetření je 

zapojeno více než 60 zemí z celého světa.  

                       Průměrná úspěšnost žáků v matematice a přírodovědě 

                 Matematika                            Přírodověda 

CELKEM DÍVKY CHLAPCI CELKEM DÍVKY CHLAPCI 

ČR písemný 

test 
50,9 49,4 52,4 52,1 51,7 52,5 

ČR elektron. 

test 
48,9 47,1 50,7 53,5 52,7 54,2 

Naše škola 40,0 53,2 36,3 46,6 54,6 44,3 

 

 Dále jsme se zapojili celá škola do testování žáků z matematiky – do matematické 

soutěže v ČR „ Matematický klokan“, který psaly děti od 2.-9. Ročníku. 

 Učitelé matematiky podpořili soutěž „Logická olympiáda“, do které se žáci přihlašovali 

v rámci rodin, společně s rodiči, kteří s přihlášením pomáhali menším dětem.    

 Žáci 5. A 7. Ročníku byli testováni pomocí testů KALIBRO v předmětech: Če, Ma, Hu/Pv, 

Př, An, Ek                                                                                                                              

Kalibro je dlouhodobý projekt, určený především základním a středním školám. Byl 

připraven s cílem pomáhat školám získávat podklady pro sebehodnocení. Projekt zahájily 

v roce 1995 testy, ve kterých žáci většinou vybírají jednu nebo několik správných dpovědí 

z nabídky − tzv. tradiční testy. V roce 2004 byl rozšířen o tzv. dovednostní testy, v nichž 

žáci či dvojice žáků tvoří své odpovědi. Zaměření testových úloh je v souladu s moderními 

cíli základního vzdělávání a odpovídá například pojetí prestižního mezinárodního 

srovnání PISA. Testování i dotazníková šetření probíhají každoročně a jsou zaměřována 

postupně a opakovaně na jednotlivé úrovně vzdělávací soustavy či populační ročníky.                                                    

Projekt KALIBRO je pro ředitele vhodnou příležitostí, jak získat reálná měřítka výsledků 

vzdělávání a úplný přehled o obrazu školy v očích jejich žáků, rodičů a učitelů. Obojí může 

využít jako jeden z podkladů při pravidelném sebehodnocení školy. Projektu se již 

zúčastnilo přes 3 500 základních a středních škol a počty testovaných žáků a 

dotazovaných osob v jednotlivých kolech jsou zárukou vysoké vypovídací hodnoty 

celkových (průměrných) výsledků. Základní škola a Mateřská škola Šanov (ZŠ a MŠ Šanov) 

ve školním roce 2018/2019 využila evaluační nástroje Kalibro pro evaluaci výsledků 

vzdělávání v pátém a sedmém ročníku. Na základě rozhodnutí ředitelky školy vznikla  
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„Zpráva o výsledcích testování srovnávacími testy „Kalibro“, s cílem shrnout základní 

výsledky školy v projektu Kalibro ve školním roce 2018/2019 a doporučit, na jaké oblasti se 

při jejich využití soustředit. Závěrečná zpráva je k nahlédnutí v ředitelně školy, na webu školy 

a je součástí Výroční zprávy za rok 2018/2019 jako příloha. 

 

 Klima školy 

V únoru 2018 skončila realizace projektu Bezpečná škola, jejímž cílem bylo podpořit učitele 

v jejich dovednostech práce se třídou. Do ŠVP byla zařazena hodina Osobnostní a sociální 

výchovy, v níž se třídní učitelé věnovali se žáky činnostem, které posilují pozitivní klima ve 

třídách. Proto jsme v nich i tento školní rok pokračovali. Efekt této práce nelze očekávat 

okamžitý, jedná se o systematickou dlouhodobou práci s dětmi, výsledek se projeví 

v dlouhodobějším horizontu.   

 

 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 v letošním školním roce jsme 

úspěšně dokončili zbylé aktivity. Projekt byl ve škole ukončen k 31. 7. 2019. Administraci 

projektu zajišťuje externí odborná firma ve spolupráci s vedením školy. Paní Mgr. Martina 

Němcová a ředitelka školy, Mgr. Bohumila Koutecká se starají o zpracování podkladů pro 

Závěrečnou zprávu. Vedení školy zajišťuje uvedení jednotlivých aktivit do chodu školy, 

zajišťuje výběr pedagogů a hlavně vybírá vhodné firmy nebo odborníky z praxe pro realizaci 

jednotlivých aktivit. Administrace je placena z rozpočtu tohoto projektu. 
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 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. V letošním školním roce jsme zvolili týden projektového vyučování 

v době, kdy se konal lyžařský výcvik. Volbu tématu jsme ponechali na jednotlivých třídních 

učitelkách a ostatních pedagogických pracovnících, kteří se projektového vyučování 

zúčastnili. Učitelé volili projekty dle potřeb ŠVP, vlastního zájmu o zpracovávané téma i dle 

zájmu žáka. Projektový týden byl zaměřen na různá témata dle jednotlivých tříd. Učitelé 

využili možnosti mezitřídních kolektivů. 

 

Témata pro Projektový týden školního roku 2018/2019: 

 

1.Ročník - 2.Ročník - Pohádky a bajky, exkurze do divadla v Rakovníku, exkurze do                       

          dětské knihovny v Rakovníku, kde měli připraven program. 

3.Ročník - 5.Ročník     -   Události z českých dějin 

6.Ročník - 9.Ročník - Využití mezitřídních skupin při zvoleném tématu „OHEŇ“ , kdy                                               

       navštívili školu zástupci Hasičského záchranného sboru z Rakovníka 

 Projekty umožňují rovněž spolupráci s jinými subjekty, v letošním roce navštívili žáci několik 

institucí jako je Tylovo divadlo v Rakovníku nebo Městská knihovna v Rakovníku, Hasičský 

záchranný sbor Rakovník. 

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, Starší žáci učí mladší žáky, 

Projekt EVVO na sběr a třídění odpadů – Recyklohraní, Patronáty 9. Ročníku nad žáčky 1. 

Ročníku, Sportovní den žáků 9. Ročníku, Klub mladých čtenářů, Klub mladých diváků.  

 Na přípravě projektů se vedle učitelů s vysokou mírou aktivity podílejí žáci, některé žáci sami 

připravují (za podpory pedagogů) 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 třetí 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. Žáci naší 

školy byli letos pod vedením paní Moniky Dyršmídové mimořádně úspěšní a získali hned 

několik ocenění.   
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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. Druhým 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). 

 Klub mladých čtenářů 

 

Žáci od 1. Do 9. Třídy obdrží pravidelně třikrát za školní rok katalogy osvědčených 

nakladatelství (až pět najednou). Ve spolupráci s třídními učitelkami 1. Stupně, které s dětmi 

o knihách mluví ve svých třídách, nabízí paní učitelka Zdenka Krůtová dětem novinky, vznikají 

besedy o oblíbených žánrech a moderních knihách, které žáky zajímají. 

 

 Rodičovský webinář 

Pro rodiče žáků školy jsme připravili tematická setkávání na webových stránkách naší školy.  

Každý měsíc vybraný pedagogický pracovník umístí vybraný příspěvek do sekce věnované jak 

rodičům, tak široké veřejnosti, kteří sledují naše stránky.   
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 Projekty žáků 9. ročníku 

V letošním roce žáci 9. ročníku byli zařazeni a plnili požadavky v těchto projektech: 

1. Uvedení prvního ročníku do 1. Třídy – „Patronáty nad žáky 1. Ročníku“ 

2. Organizace jednoho celoškolního projektu – např. sportovního utkání mezi školami 

nebo třídami, organizace sportovního dne pro celou školu apod. 

3. Starší žáci učí mladší žáky – po celé dopoledne žáci 9. Ročníku spočinou na postech 

učitelů – vymění si role a vyberou si třídy, kde vymyslí program na 4 hodiny 

4. Celoroční služba – pomoc při organizaci přestávek 

 

 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.  

 

Přednáška – beseda „Hasík“ 

s profesionálním hasičem 

Žáci 2. ročníku 
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Akce (zaměření): Účast ročníků: 

Toboga – Praha, zábavný park MŚ,1.-5. 

Adaptační kurz – 3-denní pobytová akce zaměřená na prevenci 
sociálně patologických jevů a zlepšení klimatu třídy 

6., 7. 

„Live to tell“ – hudebně zábavný pořad zaměřený na prevenci 
závislosti na internetu a sociálních sítích 

3.-9. 

Sběr papíru a hliníku  1.-9. 

Klub mladého diváka – 4 divadelní představení za rok 5.-9. 

Finanční gramotnost 5. 

Dopravní hřiště Tempo Rakovník 1.-4. 

Beseda ke 100 letému výročí vzniku republiky 6.-9. 

100 let republiky s Inkou Rybářovou 1.-5. 

Kurz drátkování 1.-9. 

Přednáška p. faráře z Petrovic na téma Vánoce 5. 

Výstava betlémů na OÚ Šanov 1.-9. 

Vánoční vystoupení žáků v kostele v Šanově 1.-9. 

Etické dílny 3.-5. 

Olympiáda ČJ 8., 9. 

Ukázky sebeobrany s policií ČR 7.-9. dívky 

Komentovaná prohlídka kostela v Šanově 7.-9. 

Hasík – program BOZP 2., 6. 

Recitační soutěž – školní a okresní kolo 1.-5. 

Soutěž v AJ- Travelling 8.roč. 

Testování Kalibro 5., 7. 

Pernštejni – „Obrazy z války třicetileté“ 1.-9. 

Matematický klokan 2.-9. 

Dopravní hřiště ve škole 1.-5. 

Jazykový studijní pobyt v Anglii-Berkshire 5.-7. 

TIMSS 2019 mezinárodní šetření ČŠI zaměřené na M a Pří 4. 

Šikovné ruce – Pinie Lubná 8., 9. 

Fotbalový turnaj škol – pořádaný na fotbalovém hřišti v Šanově pro 
žáky z okolních škol 

8., 9. 

Kurz plavání 2.-4. 

DRUMS – bubnování „Adamovy bubny“ 1.-9. 

Žonglování 6.-7. 

Deváťáci v roli učitelů, Starší učí mladší  1.-9. 

Školní akademie 1.-9. 
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 Exkurze, výlety 

 

Ročník: Exkurze, výlet: 

1. Třídní výlet – program Mamuti na Točníku 
Exkurze – ZOO Plasy 
Exkurze – Loutkové divadlo v Rakovníku 

2. Exkurze – program v dětském oddělení knihovny v Rakovníku 
Exkurze – Loutkové divadlo v Rakovníku 
Třídní výlet – výukový program na zámku Nižbor, Sklárna Rückl 
Nižbor 

3. Třídní výlet – program Mamuti na Točníku 
Muzeum Rakovník- středověk 

4. Třídní výlet – program Mamuti na Točníku 
Muzeum Rakovník- středověk 

5. Třídní výlet – program Mamuti na Točníku 
Muzeum TGM Rakovník – program Historie Českých zemí 

6. Třídní výlet – Toboga Praha Zličín 
Návštěva Hasičský záchranný sbor Rakovník 

7. Exkurze do Okresní knihovny v Rakovníku 
Protidrogový vlak 
Třídní výlet – program Tep Faktor 

8.  Exkurze – dřevo-obchod Pinie Lubná 
Exkurze – VALEO Rakovník 
Třídní výlet – poznávání památek v Plzni a okolí 

9. Beseda k volbě povolání na ÚP v Rakovníku 
Exkurze – dřevo-obchod Pinie Lubná 
Exkurze – VALEO Rakovník 
Exkurze – Vojenská pevnost Terezín 

ZŠ MS ve florbale – O2 Aréna Praha (žáci 2. stupně) 

 

 

Soutěž v Anglickém 

jazyce- Travelling 
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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. Žáci se ve škole aktivně podílejí 

na sběru a třídění plastů a papíru, kdy každá třída má instalovány nádoby na třídění odpadu 

a určená služba pomáhá s vynášením a tříděním vždy na konci týdne. Dvakrát ročně 

organizujeme sběr papíru a lehkého hliníku. Škola je dlouhodobě zapojena do programu 

„Recyklohraní“, kdy organizujeme sběr použitých jednorázových 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:  

Minifotbal  7.-9. chlapci/dívky  

Florbal  8.-9. chlapci/dívky, 6.-7. dívky/chlapci  

Beeball 3.-4.  

Basketbal 7.-9. dívky, 6.-7. chlapci  

Mc Donald’s cup 1. stupeň  

Atletika jednotlivci 1. stupeň  

Minifotbal  7.-9. chlapci/dívky  

Florbal  8.-9. chlapci/dívky, 6.-7. dívky/chlapci  

Beeball 3.-4.  

Basketbal 7.-9. dívky, 6.-7. chlapci  

Mc Donald’s cup 1. stupeň  

Atletika jednotlivci 1. stupeň  

Minifotbal  7.-9. chlapci/dívky  

Fotbal Region CUP 7.-9. chlapci/ dívky  

Žonglování 6.-7.ročník  

Plavecká výuka 2.-4.ročník  
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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.  

Výuka plavání byla v letošním školním roce realizována v bazénu v Tuchlovicích s ohledem 

na rekonstrukci bazénu v Rakovníku. Škola získala dotaci na podporu plavání v ZŠ, která 

financuje dopravu do místa výuky plavání.                                                                       V rámci 

fungujícího “Žákovského parlamentu“ na naší škole se uskutečnil pod režií žáků 2. Stupně ZŠ 

a ředitelky školy, společný fotbalový zápas konaný na fotbalovém hřišti v Šanově, které škole 

zapůjčil fotbalový klub obce Šanov. Žáci naší školy měli zájem o účast menších škol, které 

jsou v našem regionu, aby změřili společně síly. Celkem se účastnily 4 školy z blízkého okolí.  

 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 

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 

mailto:zssanov@gmail.com
http://www.skolasanov.cz/


telefon: 77 99 77 071 
zssanov@gmail.com 
www.skolasanov.cz  

 

22 

22 

 

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. 

 

 Školní knihovna  

Školní knihovna je především využívána pro výpůjčky a potřeby vyučování a další odborné 

vzdělávání pedagogů.  Je umístěna v místnosti, která slouží v dopoledních hodinách jako 

kancelář školy a zároveň k výpůjčkám pro žáky v domluveném čase velkých přestávek a 

poledních pauzách. Vybavení knihovny bylo minulý rok modernizováno, aby mohlo sloužit  
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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, domluvené schůzky TU s rodiči apod.) a je 

navázána na propojení – učitel – žák – rodič. U rodičů považujeme za důležitou spolupráci 

s třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky. Při záležitostech, které vyžadují 

informovanost rodičů, se schází tým odborníků složený z TU, speciální pedagožky, učitele 

konkrétního předmětu, výchovné poradkyně, ředitelky školy a zástupkyně ředitelky.       

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 Vánočního 

jarmarku.  

Spolupráce se Sdružením rodičů, přátel a dětí školy byla zrušena z důvodu nedostatku času 

zvolených zástupců na jejich vlastní popud. Místo SRPDŠ se rodiče domluvili na zvolení 

zástupců tříd v jednotlivých ročnících. Tyto rodiče vedou a dohlíží na Třídní fondy 

v jednotlivých třídách. Domlouvají se na použití finančních prostředků, které jdou přímo na 

výdaje jednotlivých tříd. Dále tito zástupci dohlíží na: 

 rozvoj spolupráce a komunikace mezi rodiči žáků, 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 
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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. 

 

VIII.  Školní jídelna 

V jídelně se ve školním roce 2018/19 stravovalo 134 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   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). 

Ve školním roce 2018/2019 pracoval ve školní jídelně tým složený ze tří kuchařek. Vedoucí 

školní jídelny má pracovní úvazek složen ze dvou funkcí – vedoucí ŠJ a kuchařky.        

V minulém školním roce bylo vybavení kuchyně za finanční podpory zřizovatele částečně 

modernizováno, vyměněn byl sporák, trouby, pořízen ohřívací vozík a škrabka brambor. 

Investice činila 200 000 Kč. V letošním školním roce byla realizována oprava vody – nová 

sprcha ve školní kuchyni, oprava a výmalba stěny v jídelně i kuchyni. Vedení školy a zřizovatel 

se snaží postupně modernizovat vybavení kuchyně a zlepšovat podmínky personálu,  dalších  

mailto:zssanov@gmail.com
http://www.skolasanov.cz/


telefon: 77 99 77 071 
zssanov@gmail.com 
www.skolasanov.cz  

 

25 

25 

 

letech bude v tomto trendu pokračovat. V průběhu školního roku zde byla provedena 

kontrola Krajské hygienické stanice se sídlem v Rakovníku.  

IX.  Řízení školy 

 Cíle stanovené školou 

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

pedagogické radě dne 27. 8. 2018.  

 Příprava na bezproblémový přechod změny financování škol, kdy se stanovuje PHmax 

škol s ohledem na možnost nesplnění naplněnosti tříd a možnosti nedodržení 

minimálního počtu dětí ve třídách – zajistí ředitelka školy  

 Zaměřit se dle ČŠI na dopravní výchovu, rozbor činnosti úspěšných škol, podpůrná 

opatření 

 V DVPP připravit a zajistit školení zaměstnanců v oblasti práce s programem Bakaláři, 

pokračovat v kurzech AJ pro učitele, ředitelka školy začne Funkční studium pro ředitele 

škol, zástupkyně začíná studovat od 11/2018 studium pro výchovné poradce 

 V oblasti výpočetní techniky zajistit funkčnost programu Bakaláři, kde se minulému 

vedení školy nepodařilo aktivovat elektronické žákovské knížky, kdy je nedostatečně 

zabezpečena síť a funkčnost počítačové sítě ve škole. Práci s ICT technikou učitelům 

stěžuje technický stav sítě školy 

 Zabezpečit funkčnost elektronické sítě ve škole, hledat možnosti i ve výměně firmy 

zajišťující nedostatečně tyto služby 

 Zaměřit se na vytvoření estetického a čistého prostředí školy 

 Dokončit přestavbu žákovské kuchyňky započaté v roce 2018 

 Dokončení Šablon I 

 Obnovení v rámci Environmentální výchovy sběr druhotných surovin – zapojit se do 

soutěže s WEGA recycling s.r.o. 

 

 Kontrolní činnost 

Během školního roku prováděla ředitelka školy a zástupkyně ředitelky hospitace ve třídách a 

kontroly v ostatních provozech školy. Další kontrolní činnost se zaměřením na vzdělávání 

byla provedena ze strany pedagogicko-psychologické poradny. Pracovnice PPP Rakovník se 

zaměřila na pozorování žáků prvního a druhého ročníku, kde bylo zapotřebí diagnostikovat 

žáky s potřebou PO. Dále se pracovnice PPP Rakovník zúčastnila vyučování ve třídách s žáky 

s přiznanými podpůrnými opatřeními.   

Kontrola České školní inspekce nebyla v roce 2018/2019 realizována. 
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 Spolupráce s jinými institucemi, s veřejností a 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 např. 

Rakovnický deník a Raport.   

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 minulých letech oslovila několik firem, které školu podpořili v rekonstrukci prostoru 

školní kuchyňky. Škola získala jednak věcný dar ve formě obkladů od firmy Lassersberger a 

finanční dar od firmy Procter nad Gamble. Jeden z rodičů inicioval další věcný dar ve formě 

nábytku. Díky finanční podpěře zřizovatele a uvedených sponzorů byla v průběhu měsíce 

října 2018 dokončena rekonstrukce kuchyňky a moderní vybavení bude žákům a pedagogům 

k dispozici pro další období. 

Od firmy Procter nad Gamble získala škola věcný dar. Jednalo se o dodávku Jaru a 

hygienických potřeb pro úklid a kuchyň. 
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 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 

pravidelně a tedy nás následně čeká na začátku školního roku 2019/2020.   

Bezpečnost žáků je zajištěna nastavenými bezpečnostními opatřeními. Všechny vchody do 

školy jsou pro příchozí osoby uzamčeny. 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 

 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  

 kontrola obce Šanov- hospodaření školy 
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Úrazovost     

Žákovských úrazů celkem: 8 z toho registrované 4 

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.  

 Péče o talentované žáky 

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

rychlejší pracovní tempo a dle jejich schopností jim přiřazují úkoly navíc v přiměřeném 

rozsahu.  

X. Hospodaření školy 

Zřizovatel školy provedl v průběhu školního roku kontrolu hospodaření školy. Hospodaření 

školy se mzdovými prostředky je sledováno prostřednictvím výkaznictví: výkazy  P1-04 -  

čtvrtletní a Úč OÚPO, které jsou archivovány v ZŠ a MŠ Šanov a v OÚ  Šanov.  
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Výsledovka za období   r. 2018 (s porovnáním s rokem 2017) 

 

 2017 2018  2017 2018 

Náklady celkem 12 715 003,00 14 195 224 Výnosy 
celkem 

12 716 242,00 14 202 131 

spotřeba 
materiálu 

1 486 567,00  
1 281 658 

výnosy 
z prodeje 
služeb 

1 109 122,00  
1 170 617 

spotřeba energie 197 195,00  
451 429 

jiné výnosy 
z vlastních 
výkonů 

42 800,00  
46 100 

opravy a 
udržování 

249 410,00  
60 925 

čerpání 
rezervního 
fondu 

72 056,00  
78 229 

cestovné, 
nákup DDHM, 
ostatní náklady  
a odpisy 

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

 
352 117 

ostatní výnosy 
z činnosti 

80 825,00  
98 550 

ostatní služby 450 127,00 443 755 úroky 0,00 _ 

Jiné daně a 
poplatky 

5 000,00 _ 
 

Jiné daně a 
poplatky 

0,00 _ 

mzdové náklady 7 240 111,00 8 475 179 výnosy 
z transferů 

11 411 439,00 12 808 635 

zákonné 
pojištění 

2  444 676,00 2 885 451    

zákonné sociální 
náklady 

187 353,00 244 710    

   Výsledek 
hospodaření 

1 239,00  
6 907 

 

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 „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ od firmy Bovys  s.r.o. 

 Projekt „Podpora výuky plavání na ZŠ“ 

 projekty zaměřené na vzdělávací strategie a vzdělávání pedagogických pracovníků 

(OPPVK – tzv. šablony)  

 Projekt „Obědy do škol“ – MŠMT – pomoc sociálně slabším rodinám 
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Vybraná firma bude usilovat o 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.    

 II.  Materiálně technické vybavování školy               

Během prázdnin byly prováděny pravidelné údržbové práce a opraveny poškozené školní 

lavice a židle, prováděny opravy a částečná modernizace školní kuchyně, výmalba kuchyně a 

jídelny. Ve spolupráci se sponzory a zřizovatelem byla provedena rekonstrukce školní cvičné 

kuchyňky, která byla dokončena v říjnu 2018.                                                                             

Stará školní budova bude vyžadovat v nejbližším období rozsáhlejší stavební úpravy, které 

vyžadují komplexní projektové zpracování. V minulém roce byl připraven projekt pro 

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

finančně podpořeny, v současné době probíhá přepracování 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: 

  

Cílem a záměrem školy je zapojit se během 5 let do programu – projektu EDISON, který 

představuje připravenost učitelů, žáků i rodičů v oblasti jazyka a zabezpečení ubytování 

studentů. Tento program podporuje dotační program Šablony I, kde byla zahájena aktivita 

CLILL. Zvláště důležité je personální zajištění a obsazení kvalifikovaného učitele AJ a účast 

učitelů na jazykových kurzech AJ, kterou nám zajišťuje vzdělávací agentura VISK Rakovník 

vedená Středočeským krajským úřadem.    

Do Místního akčního plánu jsem též zařadila projekt na DVPP a pracovníků ve školství, kde se 

chci zaměřit na zahraniční stáže a výměnné poyty. 

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

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

přestupů žáků snižovat, počty by měly zůstat přibližně ve stejných číslech. Z důvodu nízkého 

počtu žáků v současné době spojujeme čtyři ročníky do dvou tříd. Škola se vzhledem 

k vyššímu počtu odchozích žáků ve srovnání s nově nastupujícími dostává k hraničnímu  
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minimálnímu počtu bez nutnosti udělení výjimky v počtu žáků (průměrný počet žáka na třídu 

je minimálně 17).  V příštím školním roce by se situace měla změnit vlivem nastavení nového 

financování škol, kde by se měl finanční rozpočet řídit tzv. PHmax.                                    

Naopak v mateřské škole se dle počtu zapsaných žáků počet dětí zvýšil a byly otevřeny dvě 

třídy. Mezi nově zapsanými dětmi do MŠ byly 4 děti, které v době nástupu do MŠ nedosáhly 

věku 3 let. Vzhledem k rozšíření sboru učitelek MŠ o asistentku pedagoga v minulém roce 

(0,25 úvazku), předpokládáme bezproblémové zařazení dvouletých dětí do kolektivu.   

 

 Vzdělávací a výchovné záměry školy 

V letošním školním roce nebyl Školní vzdělávací program aktualizován. Poslední aktualizace 

byla v souladu s aktuálními předpisy k 1. 9. 2017, k úpravám došlo jak u jednotlivých 

předmětů, tak v zavedení nového předmětu Osobnostní a sociální výchova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šanově, 13. října 2019                                        ……………………………………………………………… 

                                                                                     Mgr. Bohumila Koutecká, ředitelka školy 
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