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1. Charakteristika školy 

Vedení školy:  

ředitel školy:    Mgr. Josef Vlček,  

od 1. 8. 2020 Mgr. Jan Kuzebauch 

zástupce ředitele:  Mgr. Jan Kuzebauch,  

od 1. 8. 2020 Mgr. Bohumila Trohemčuková 

výchovní poradci:    Mgr. Miroslav Pokorný 

      Mgr. Alena Muchová 

vedoucí vychovatelka ŠD:   Ivana Krupková 

vedoucí stravování:    Hana Daňková 

 

  Škola vyučuje podle oboru: 79-01-C/01  Základní škola 

  Název ŠVP:   Škola pro život 

 

 Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace, je plně organizovaná škola 

s devíti postupnými ročníky. Od 1.1.2003 je ZŠ příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 

Zřizovatelem je Město Kraslice, náměstí 28.října  1438, 358 20 Kraslice. Kapacita školy bylo 380 

žáků.  Vzhledem ke skutečnosti, že počet žáků školy se blížil naplnění kapacity školy, byla na 

MŠMT podána žádost o navýšení kapacity na 420 žáků. Této žádosti bylo vyhověno. Navýšení 

kapacity školy na 420 žáků platí od 1. 9. 2020. 

 

Součástí školy je také školní družina a školní jídelna. Učebny jsou umístěny v I. a II. patře 

hlavní budovy, ve vstupním pavilonu, v budově zvané „Plzeňka“ a 2 třídy jsou v budově školní 

družiny. V přízemí hlavní budovy je umístěna malá tělocvična, kancelář sekretářky, ředitelna a 

sborovna. Naše škola má kombinovanou odbornou učebnu fyziky a chemie a učebnu výpočetní 

techniky. Ke škole patří také školní dílny a cvičná kuchyňka. Ve čtyřech odděleních školní družiny 

tráví volný čas  žáci I. – IV. ročníku. Budova školní družiny je blízko školy. Je to krásná vila, 

obklopená velkou zahradou. Kapacita  ŠD je 100 dětí. Škola je dobře vybavená učebnicemi, 

školními pomůckami, didaktickou technikou, výukovým SW. Průběžně jsou doplňovány tituly 

v žákovské a učitelské knihovně. Ve sborovnách mají učitelé k dispozici do sítě propojené počítače, 

tiskárny a kopírky. Téměř všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a počítačem.  

 

V září 2018 byla zahájena první etapa dostavby školy. Součástí této etapy byly všechny práce 

související s dostavbou školy, které se odehrávaly uvnitř stávajících budov. Získali jsme zatím dvě 

nové učebny, které budou po dokončení další etapy dostavby sloužit jako odborné učebny pro 

hudební a výtvarnou výchovu. Další velmi důležitou součástí první etapy dostavby bylo propojení 

staré budovy s tzv. přístavbou. Jednak to velmi zjednodušilo pohyb po škole a a jeho bezpečnost,  

zároveň se celá škola stala bezbariérovou. Z důvodu kolaudačních řízení a dokončovacích prací byl 

začátek školního roku posunut o jeden týden. Součástí dostavby byla i instalace zabezpečení školy 

pro ochranu žáků. Bohužel, způsob, jakým funguje je problematický a jako ochrana žáků neslouží.  

 

Do průběhu školního roku velmi citelně zasáhlo mimořádné opatření vlády z důvodu 

„koronavirové krize“. Ze dne na den se museli všichni žáci i učitelé přeorientovat na úplně nový 

způsob výuky. Bez vyzkoušení a jakékoliv přípravy přešla výuka na on-line systém. Díky tomu, že 

škola využívá již delší dobu modul Komens v Bakalářích, bylo možné se se všemi žáky i rodiči 

prostřednictvím tohoto systému spojit. Začátky byly docela náročné, ale postupně jsme se naučili 

novým způsobům práce s žáky. Je jisté, že tento způsob výuky nenahradí přímou práci s dětmi, ale 

dařilo se nám nacházet stále nové metody, až po přímé spojení se skupinami žáků prostřednictvím 

Microsoft Teams, Google Classroom, Skypu a dalších programů. Do výuky se zapojilo přibližně 

60% žáků. 

 

Školní rok 2019/2020  byl zahájen 9. 9. 2019 s 10 třídami na I. stupni a 7 třídami na II. stupni. 

Otevřeli jsme 2 první třídy a čtyři oddělení ŠD.  

Celkem nastoupilo 36 pedagogických pracovníků. Z toho 11 na I. stupni, 18 na II. stupni,  

6 asistentek a asistentů pedagoga a 4 vychovatelky ve ŠD.  

Kvalifikovanost na začátku školního roku: na I. st. 10 kvalifikovaných, na II.st. 17 kvalifikovaných 

učitelů. Asistenti pedagoga jsou kvalifikovaní všichni. 
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Na začátku školního roku bylo 374 žáků, na konci roku 373 žáků.   

Naplněnost tříd 16 – 28 žáků.  

 

Ve ŠD byla čtyři oddělení, kapacita byla zcela naplněna. O 100 žáků se staraly čtyři vychovatelky. 

 

2. Přehled pracovníků školy ve školním roce 2019/2020. 

 

Personální změny : 

Od 1. 12. 2019 odešel na jinou školku asistent pedagoga pan Jaroslav Vopička. Zastoupila jej paní 

Irena Zachová. 

Od začátku školního roku se mezi učitele vrátil pan Petr Morávek, po mateřské dovolené se vrátila 

Mgr. Alena Čermáková. Na částečný úvazek při mateřské dovolené nastoupily Mgr. Martina 

Forraiová a Mgr. Michaela Jiroušková.  Od 1. 10. 2019 nastoupila nová učitelka Mgr. Martina 

Pytlová. 

Kolegyně Mgr. Alena Čermáková a Mgr. Michaela Chmelíková ukončily dálkové studium, získaly 

titul Mgr. a tím plnou kvalifikaci. Kvalifikační studium ukončila úspěšně také Ing. Veronika 

Humlová. Plnou kvalifikaci získala složením předmětové maturitní zkoušky i vychovatelka školní 

družiny Jitka Hronová. Kvalifikační kurz ukončily úspěšně i asistentky pedagoga p. Lenka Jánošová 

a Lucie Horníčková. 

  

Ve školní jídelně zůstal stav zaměstnanců nezměněn. Dvě kuchařky, dvě pomocné kuchařky a 

vedoucí stravování. 

  

K 31. 7. 2020 odešel do důchodu dosavadní ředitel školy Mgr. Josef Vlček. Na jeho místo byl po 

výběrovém řízení jmenován od 1. 8. 2020 Mgr. Jan Kuzebauch. 

Od 1. 8. 2020 byla jmenována zástupkyní ředitele Mgr. Bohumila Trohemčuková. 

 

 
 

Pozn

1 ŘŠ Mgr. Vlček Josef učitel 6 1  

2 ZŘ Mgr. Kuzebauch Jan učitel 9 1  

3 VP Mgr. Pokorný Miroslav učitel 20 1

4 1.A 18 Mgr. Horvátová Jana učitelka 20 1

5 1.B 17 Mgr. Chmelíková Michaela učitelka 20 1

6 2.A 23 Mgr. Hrachová Lucie učitelka 22 1

7 2.B 24 Mgr. Kuzebauchová Šárka učitelka 22 1

8 3.A 21 Mgr. Pašková Lenka učitelka 22 1

9 3.B 21 Mgr. Janková Edita učitelka 22 1

10 4.A 19 Mgr. Muchová  Alena učitelka 20 1 VP 1. st

11 4.B 18 Mgr. Botlíková Lenka učitelka 22 1

12 5.B 25 Mgr. Pokorná Markéta učitelka 22 1

13 5.A 25 Mgr. Pytlová Martina učitelka 22 1 od 1.10.2019

14 6.A 25  Vaňátková Monika učitelka 22 1

15 6.B 25 Mgr. Brunerová Barbora učitelka 22 1

16 7.A 26 Mgr. Humlová Veronika učitelka 22 1

17 7.B 27 Mgr. Dubšová Marie učitelka 17 0,773

18 8.A 18 Mgr. Čermáková Alena učitelka 22 1

19 8.B 21 Mgr. Štípková Hana učitelka 22 1

20 9.A 22 Mgr. Pacovská Natálie učitelka 20 0,909

  

21 Mgr. Trohemčuková B. učitelka 22 1

22 Mgr. Jiroušková Michaela učitelka 10 0,455

23 Mgr. Edr Josef učitel 10 0,455

24 Ing. Sandnerová Jaroslava učitelka 16 0,727

25 Mgr. Forraiová Martina učitelka 22 1

26 Petr Morávek učitel 20 0,909

27 Mgr. Kozumplíková Věra učitelka 10 0,455

28 Ing Krajník Miroslav učitel 8 0,364

29 Mgr. Vojtěchová Hana učitelka 8 0,364

Seznam pedagogických a správních pracovníků ve školním roce 2019/2020
Úvazek
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3. Učební plán platný ve školním roce 2019/2020 

 

 Škola vyučuje podle oboru:   79-01-C/01  Základní škola 

 

 

 

 

 

30 vych. ŠD Hronová  Jitka vychovatelka 1

31  Krupková Ivana
vedoucí 

vychovatelka
1  

32 Michorová  Lenka vychovatelka 0,8

33 Panušková Markéta vychovatelka 0,8

 

34 Andělová Blanka asist. pedagoga 30 0,75

35 Kursová Monika asist. pedagoga 30 0,75

36 Horníčková Lucie asist. pedagoga 30 0,75

37 Vopička Jaroslav asist. pedagoga 20 0,5  

38 Jánošová Lenka asist. pedagoga 20 0,5

39 Zaspalová asist. pedagoga 40 1

40 ŠJ Daňková Hana ved. stravování 1  

41 Heroutová Blanka vedoucí kuchařka 1  

42 Nechoďdomová Lenka pom. kuchařka 1

43 Schwarzová  Jana pom. kuchařka 1

44 Flórková Marie kuchařka 1

 správa

45 Juránek Roman školník 1,5  

46 Lasoková Jana uklízečka 1

47 Kančiová Jaroslava uklízečka 1

48 Kmecová Růžena uklízečka 1

49 Šudáková Yvetta uklízečka 1

50 Juránková Irena uklízečka 1

51 sekr. Rau Michaela sekretářka 0,75

29 učitelé 25,409

4 vychov. 3,6

6 asist. 3,25

12 12,25

Celkem 51

asistent 

pedagoga

ŠJ+spr. zam.

 

Učební plán školy pro 1. - 9. ročník  

Předmět Ročník Uč.dokument :  

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

20 20 24 24 19 20 19 14 25 25 24 25 25 24 22 21 21

Český jazyk a literatura 9 9 10 10 9 9 8 8 7 7 4 4 4 4 4 4 5  115 115

CJ-němčina 2 2 2 2 2 10 10 20

      angličtina 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 36 42 78

Matematika 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 79 79

Informatika 1 1 1 1 1 1 6 6 12

Prvouka      Prv 2 2 2 2 3 3 14 14

Přírodověda    Přv 1 1 2 2 6 6

Vlastivěda 2 2 2 2 8 8

Chemie  2 2 2  6 6

Fyzika 2 2 2 2 1 1 2  12 12

Přírodopis     Př 2 2 2 2 2 2 1 13 13

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 1 13 13

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 14 14

Občanská výchova 1 1 1 1 1 1 1 7 7

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 17

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1  25 25

Pracovní výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 17 24

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 36

Výchova ke zdraví 1 1  1 1 1 5 5

  

29 29 29 29 30 30 31    

Volitelné předměty  :

Zeměpisná praktika   

Přírodovědná praktika  

Sportovní hry  

Cvičení z M    0 0

Konverzace AJ 1 1 1 1 1 5 5 10

Celkem: 20 20 22 22 25 25 25 25 26 26 29 29 30 30 31 31 32 448

66 514 514

n
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236 212
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Kromě povinných předmětů byly na škole zavedeny:  

 

- Volitelné předměty 

 

 
 

- Zájmové kroužky 

 

- dyslektický kroužek 

- čtenářský kroužek 

 

Ostatní zájmová činnost byla organizována ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kraslice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Třída název předmětu   vyučující

7. roč. Konverzace v anglickém jazyce Ing. Jaroslava Sandnerová

Sportovní hry Mgr. Josef Edr

Přírodopisná praktika Mgr. Bohumila Trohemčuková

8. roč. Sportovní hry Mgr. Josef Edr

 Konverzace v anglickém jazyce Ing. Jaroslava Sandnerová

Informatika Petr Morávek

Cvičení z matematiky Mgr. Alena Čermáková

9. roč. Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Hana Štípková

 Sportovní hry Petr Morávek
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Přehledy počtů žáků ve třídách – srovnání na začátku a na konci školního roku 2019/2020. 

 

  
 
Škola patří mezi úplné základní školy. Přípravné třídy ani vyrovnávací třídy jsme neměli.  

Spádovost školy - škola nepatří mezi spádové, přesto do školy dojíždělo 102 žáků z okolních 

obcí. V následující tabulce je přehled počtu žáků podle místa bydliště na konci školního roku: 

 

Žáci školy podle trvalého bydliště 

Bublava 2 

Šindelová 2 

Jindřichovice 7 

Klingenthal 4 

Kraslice 271 

Přebuz 2 

Rotava 76 

Stříbrná 7 

Schönheide 1 

Sokolov 1 

Celkem 373 

Třída
Na začátku 

šk. roku

Na konci 

šk. roku
Změny Třídní učitel

1.A 18 18 0 Mgr. Horvátová Jana

1.B 17 16 -1 Mgr. Chmelíková Michaela

1. ročník 35 34 -1

2.A 23 23 0 Mgr. Hrachová Lucie

2.B 24 24 0 Mgr. Kuzebauchová Šárka

2. ročník 47 47 0

3.A 21 20 -1 Mgr. Pašková Lenka

3.B 21 22 1 Mgr. Janková Edita

3. ročník 42 42 0

4.A 19 19 0 Mgr. Muchová Alena

4.B 18 17 -1 Mgr. Botlíková Lenka

4. ročník 37 36 -1  

5.A 25 25 0 Mgr. Pytlová Martina

5.B 25 24 -1 Mgr. Pokorná Markéta

5. ročník 50 49 -1  

6.A 25 25 0 Vaňátková Monika

6.B 25 25 0 Mgr. Brunnerová Barbora

6. ročník 50 50 0

7.A 26 28 2 Ing. Humlová Veronika

7.B 27 28 1 Mgr. Dubšová Marie

7. ročník 53 56 3

8.A 18 17 -1 Mgr. Čermáková Alena

8.B 21 21 0 Mgr. Štípková Hana

8. ročník 39 38 -1  

9.A 22 21 -1 Mgr. Pacovská Natálie

9. ročník 22 21 -1

Celkem 375 373 -2  

1. stupeň 211 208 -3

2. stupeň 164 165 1
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  V posledních letech počet žáků ve škole roste. 

šk. rok   2010/2011  284 žáků 

              2011/2012  299 žáků 

    2012/2013  299 žáků 

    2013/2014  315 žáků 

    2014/2015  334 žáků 

  2015/2016  348 žáků 

    2016/2017  340 žáků 

   2017/2018  342 žáků 

2018/2019  371 žáků 

2019/2020  373 žáků 

Předpoklad (po vyřazení absolventů a přijetí nových žáků prvních tříd) od 1. 9. 2020 je 

410 žáků. 

 

4. Údaje o zápisu do prvních tříd a výsledcích přijímacího řízení vycházejících žáků na SŠ. 

4.1. Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021. 

Počet dětí zařazených do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 ……….  52           

   Děti zapsané po jednoletém odkladu    ……………………….…………  10 

Povolen odklad povinné školní docházky ……………………… .. ……... 7 

 

4.2. Umístění absolventů ve školním roce 2019/2020. 

Studijní obory       15   

Cestovní ruch       1   

Design keramiky a porcelánu     1   

Grafický design       1   

Gymnázium - čtyřleté       1   

Gymnázium - 

osmileté 
      1   

Gymnázium - šestileté       1   

Informační služby       1   

Informační 

technologie 
      1   

Lesnictví         1   

Logistika ve službách a finančnictví   1   

Masér ve 

zdravotnictví 
      1   

Obchodní akademie       1   

Sociální činnost       1   

Stavebnictví       1   

Strojírenství       1   

              

Učební obory       8   

Cukrář         2   

Elektrikář         2   

Kuchař - číšník       1   

Mechanik opravář motorových vozidel   1   

Strojní mechanik       1   

Truhlář         1   

              

Přijatí 1. kolo       20/24 83,33% 

Přijatí 2. kolo       3/3 100,00% 

              

CELKEM         23/24 95,83% 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

 
 

6. Práce metodických složek 

 

6.1. Metodické sdružení 1. Stupně 

Složení MS roce 2019/2020 

Předseda: Mgr. Michaela Chmelíková 

Členové:  Mgr. Lenka Botlíková, Mgr. Lucie Hrachová, Mgr. Jana Horvátová, Mgr. Edita Janková,  

Mgr. Šárka Kuzebauchová, Mgr. Alena Muchová, Mgr. Lenka Pašková, Mgr. Markéta Pokorná,  

Mgr. Martina Pytlová 

Práce předmětové komise: 

Komise se setkala na 10 schůzích k domluvě a řešení aktuálních témat. 

Nejčastěji řešená témata byla následující: 

− náplň práce MS 1. stupně – výuka, hodnocení,  

− projekt Šablony II.   

a) projektové dny ve škole i mimo školu 

b) vzájemná spolupráce pedagogů 

c) využívání notebooků v rámci projektu 

− spolupráce s poradnou – Mgr. M. Bártlová – změny ve vyhlášce, intervence žáků, plán 

minimální pedagogické podpory, změny v IVP 

− práce s žáky s výukovými problémy a žáky nadanými 

− výukové strategie 1. stupně – zlepšení úrovně žáků, zaměření více na praktické úlohy a logické 

uvažování žáků, rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti žáků 

− testování žáků 4. ročníků – nekonalo se z důvodu mimořádného opatření 

− vzájemná kontrola sešitů 

− organizace a účast na kulturních a sportovních akcích – výstavy, pololetní ples, adventní 

neděle, Mikulášská nadílka, vánoční besídky, masopust ve škole  

− úprava ŠVP 

− spolupráce s knihovnou, klubem důchodců, školkami, ZUŠ, ZŠ Opletalova, SŠ, ZŠ a MŠ 

Havlíčkova, partnerskou školou Montessori Grundschule Plavno                                  

− organizace výuky během mimořádných opatřeních  

Přehled využívaných pomůcek: 

Interaktivní tabule, notebooky, pomůcky z kabinetu 1. st. – průběžně během šk. roku  

Vybavení učeben: 
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1. pololetí 15338 40,7 78 0,2 193 0 23 9 2 2 0 232 144 1 0 377

2. polloletí 7389 19.8 51 0,1 243 5 0 2 0 0 1 266 107 0 0 373

Celkem 22727   129  

Sledování absence uzavřeno k 10.3.2020.

Absence ProspěchVýchovná opatření

Na konci školního roku konal jeden žák opravnou zkoušku - úspěšně. Stejný žák konal ještě dvě komisionální zkoušky, také 

úspěšně. Postoupil do osmého ročníku.
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V rámci výuky byly využívány učebny, tělocvična, sokolovna a venkovní hřiště v Palackého ulici 

Výstupy komise: 

zprávy z 10 jednání 

Výsledky soutěží: sportovní soutěže: 

Florbal  - okresní kolo – chlapci 2. místo, dívky 4. místo 

Přehazovaná – okresní kolo – 2. místo 

předmětové soutěže: 

Nekoktám, čtu – 1. místa – 4. B Bedřiška Surová, 5. A – Norbert Rau 

Výuka během mimořádných opatření 

V době mimořádných opatření byla výuka vedena prostřednictvím programu Bakaláři, kde byly 

zadávány úkoly a pracovní listy k procvičování učiva. Dále některé učitelky 1. stupně natáčely výuková 

videa, žákům vysvětlovaly novou látku nebo učily on-line prostřednictvím Skypu či Messengeru. 

Vypracované pracovní listy a cvičení kontrolovaly a podávaly zpětnou vazbu. Komunikace s rodiči 

probíhala mailem, či zprávami v Bakalářích. Většina rodičů se školou výborně spolupracovala a výuka 

jejich dětí byla celkem plnohodnotná. Někteří však se školou nespolupracovali, i přes snahu třídních 

učitelek nejevili o školu zájem, přesto, že jim bylo umožněno zapůjčení notebooků, či předání tištěných 

pracovních listů a výukových materiálů.  

Plnění ŠVP 

ŠVP bylo splněno ve všech ročnících v rámci daných možností. Učitelky v prvním pololetí příštího 

školního roku navážou na učivo z tohoto ročníku, a zopakují učivo, které bylo probírané během 

mimořádných opatření. 

  

6.2. Zpráva o práci předmětové komise M-F-Ch-Inf ve školním roce 2019/2020 

Předseda komise: Mgr. Alena Čermáková 
Členové komise: Mgr. Vlček, Mgr. Trohemčuková, Ing. Humlová, Mgr. Kuzebauch, Mgr. Čermáková, Mgr. 

Dubšová, Petr Morávek 

Počet schůzek: 3 

Náplň práce předmětové komise: 

Kontrola vytvořených tematických plánů i jejich plnění v průběhu roku.  

Vyhodnocení školních soutěží, kterých se žáci školy během roku zúčastnili. 

Vyhodnocení průběhu distanční výuky během uzavření škol. 

Předložení požadavků na učební pomůcky během školního roku. 

Stanovení úkolů pro následující školní rok. 

Nejčastěji řešená témata byla následující: 

• plnění tematických plánů  

• požadavky na pomůcky 

• vyhodnocení plnění tematických plánů a průběh výuky během uzavření základních škol 

v době pandemie koronaviru 2020  

• navrhovaná opatření na příští školní rok 

Výuka ve školním roce 2019/2020 
Ve všech předmětech bylo učivo probíráno v souladu s TP. Od 11. března bylo učivo 

žákům zadáváno formou domácího samostudia a online výukou. Od 25. května probíhaly ve 

škole konzultace pro žáky 9. tříd – příprava pro přijímací zkoušky.   
Výuka předmětů matematika, fyzika a chemie byla vedena prostřednictvím programu Bakaláři, výukového portálu 

FRED či Google Classroom, který byl využíván téměř všemi žáky. Učivo bylo předáváno pomocí výukových 

videí, která sloužila jako náhrada výkladu učiva, žáci vždy dostali možnost procvičení učiva pomocí nasdílených 

pracovních listů, ke kterým jim byla vždy poskytována zpětná vazba formativním hodnocením. Žákům byla 

poskytnuta možnost účastnit se on-line výuky pomocí aplikace meet.jit.si, setkávání sloužilo k vysvětlení učiva, 

které žákům nebylo jasné z videí. Vzhledem k praktické výuce na počítačích neprobíhala distančně výuka 

předmětu informatika. 

Přibližně ¾ žáků se distanční výuky alespoň částečně účastnilo.  
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Navrhovaná opatření na příští školní rok 
V následujícím školním roce 2020/2021 bude nutné zajistit doplnění neprobrané učivo letošního roku a 

zopakování učiva probíraného online výukou.  

V  hodinách informatiky budou žáci seznámení s možností připojení všech žáků pomocí aplikace Office 365 a 

budou seznámeni s jejím prostředím.  

Požadavky na pomůcky v předmětech  

Pro školní rok 2020/21 bude nutné zjistit počet učebnic fyziky 8 a matematiky 8 vzhledem 

k vyššímu počtu žáků v nižších ročnících. U učebnic fyziky je navrhována jejich postupná 

výměna za učebnice nakladatelství Taktik. 

Pro výuku fyziky je potřeba objednat 10 ks tyčových magnetů a spojovacích vodičů pro 

elektrosady. 
   

6.3. Zpráva o práci předmětové komise Tv, Pv, Př, Z 

 
Složení předmětové ve školním roce 2019/20 

Předseda: Mgr. Bohumila Trohemčuková,   

Členové: Mgr. Edr, Mgr. Pokorný, Mgr. Jiroušková, Ing. Krajník, Mgr. Brunnerová, Morávek, 

Ing. Humlová, Mgr. Dubšová. Mgr. Kuzebauch 
Práce předmětové komise: 

Komise měla celkem 4 schůzky  během školního roku.  

Nejčastěji řešená témata byla následující: 

• ŠVP a tematické plány 

• integrovaní žáci a žáci s SPU 

• pomůcky a vybavení kabinetů 

• předmětové soutěže 

• šablony II. 

• organizace výuky během mimořádných opatřeních 

Přehled využívaných pomůcek: 

Interaktivní tabule jsou využívány zejména k prezentacím, názorným fotografickým ukázkám a 

pouštění výukových filmů. Pomůcky, které jsou součástí kabinetů přírodopisu, zeměpisu a 

tělesné výchovy  byly využívány průběžně v celém školním roce a průběžně dokupovány nové.  

Vybavení učeben:  

V rámci výuky byly využívány odborné učebny pracovního vyučování (dílny) a tělocvična, 

sokolovna a venkovní hřiště v Palackého ulici. Odbornou učebnou přírodopisu naše škola 

nedisponuje, vzhledem k přeplněnosti školy a tříd. Pro samotnou výuky by ovšem byla velmi 

vhodná a nemusely  by být přenášeny veškeré pomůcky do jednotlivých tříd. Výuka 

přírodopisu byla také realizována v odborné učebně Ch – F, kde žáci mikroskopovali, jelikož 

jsou zde vhodnější světelné podmínky a není nutné přenášet mikroskopy. Na konci školního 

roku byl přestěhován kabinet přírodopisu do přístupnějších a větších prostor přístavby.  

 
Výstupy komise: 

zprávy ze 3 jednání 

zprávy o výsledcích předmětových soutěží - pravidelně předávány  Ing. Humlové 

zprávy o výsledcích sportovních  soutěží - pravidelně předávány  Mgr.  Brunnerové 

 

V době mimořádných opatření byla výuka realizována přes program Bakaláři, kde bylo 

zadáváno základní učivo. Někteří kolegové také založili pro žáky kurzy v aplikaci Google 

Classroom, kde s žáky komunikovali, zadávali učivo, odkazy na výuková videa a hlavně 

předávali žákům zpětnou vazbu k odevzdaným pracím, docházelo tedy k formativnímu 

hodnocení práce žáků. 

Komunikace s rodiči probíhala přes Bakaláře, mailem, či zprávami v Google Classroom.  

Většina žáků a rodičů s vyučujícími spolupracovala a výuka žáků byla plnohodnotná. Někteří 
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však se školou nespolupracovali, i přes snahu třídních učitelů a vyučujících nejevili o výuku 

zájem, přesto, že jim bylo umožněno zapůjčení notebooků. 

Plnění ŠVP 

ŠVP bylo plněno do mimořádných opatření, v prvním pololetí školního roku 2020/2021 nebo 

v návaznosti na učivo zopakují vyučující  látku, která byla probírána během mimořádných 

opatření. 

Ve všech předmětech byla probrána většina učiva z RVP. 

Výchovy, jako Tv, Pv a Vkz nebyly podle pokynu vedení školy a MŠMT v době mimořádných 

opatření vyučovány. 
 

6.4. Zpráva o práci předmětové komise Čj, Cj, D, VKz, Vv, Hv, Ov 

 

Členové :   ČJ –N.  Mgr. N. Pacovská, Mgr. H. Vojtěchová, Mgr. M. Jiroušková 

  AJ – Mgr. J. Kuzebauch, Mgr. H.  Štípková, M. Vaňátková, Mgr. M. Forraiová, 

J. Sandnerová 

  NJ – Mgr. V. Kozumplíková, P. Morávek 

  D  - Mgr. M. Pokorný, 

  OV – Mgr. H. Štípková, Mgr. M. Dubšová, Mgr. M. Pokorný,       

                                 Mgr. A. Čermáková, Ing. V. Humlová 

  HV – Mgr. N. Pacovská , Mgr. M. Dubšová, Mgr. M. Jiroušková 

  VV-  Mgr. B. Brunnerová 

  AjK – Mgr. H. Štípková, Ing. J. Sandnerová 

 

Povinné předměty: ČJ,AJ,NJ,D,OV, HV,VV 

 

Volitelné předměty: KAJ 

 

Počet schůzek a náplň činnosti –  4 

 Učitelé českého jazyka: 2 

 Učitelé anglického jazyka se setkávali průběžně během celého školního roku i během 

distanční výuky  

Náplň:  

ŠVP a tematické plány 

integrovaní žáci a žáci s SPU 

pomůcky a vybavení kabinetů 

předmětové soutěže 

písemné práce a jejich hodnocení 

distanční a online výuka 

 

Výuka probíhala formou online buď přes program Bakaláři, Google Classroom nebo 

email. Byla zadávána cvičení se vzorovými příklady, byla natáčena výuková videa, 

poskytována cvičení dostupná na internetu, odkazy na www stránky, You Tube videa ,  žákům 

byly zasílány výpisky, audionahrávky v AJ a NJ rodilých mluvčích, gramatické přehledy a 

prezentace. V případě nutnosti byly poskytovány telefonické či emailové konzultace. V AJ u 

Mgr. H. Štípkové probíhaly online hodiny a pro IVP žáky Mgr. N. Pacovská měla také online 

hodiny. Vypracovaná cvičení byla učiteli kontrolována a žáci získávali zpětnou vazbu, správná 

řešení apod. Výuky se účastnilo přibližně 50-70 % žáků. Slabší byla účast žáků 8. a 9. ročníků. 

Na začátku byl o výuku větší zájem. Některé žáky i přes úsilí učitelů a třídních učitelů se 

nepodařilo do výuky zapojit vůbec. Pokud žáci neměli technické prostředky, mohli si zapůjčit 

tablet ve škole nebo se domluvit s učiteli o jiném způsobu zadávání a odevzdávání prací.  
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Přehled využívaných pomůcek: Interaktivní tabule, slovníky pro výuku cizích jazyků a 

českého jazyka, mapy, nástěnné tabule, CD,DVD , vlastní prezentace, učebna výpočetní 

techniky, malířské stojany, zpěvníky, hudební nástroje (piano, klávesy, kytara, zvonkohra, 

trubky) 
 

7. Školní družina 

K docházce bylo přihlášeno 100 žáků pravidelně docházejících. 

Činnost ŠD vycházela z vyhlášky MŠMT o zájmové činnosti, která navazuje na učební plán 

školy. Žáci byli rozděleni do 4 oddělení. Dvě vychovatelky pracovaly na plný úvazek, dvě na 

částečný. 

Ve školním 2019/2020 roce žáci platili školné 50,- Kč měsíčně, které bylo použito na nové 

hry, hračky, stavebnice, sportovní potřeby a výtvarné pomůcky. 

Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle ŠVP, měsíčních plánů a týdenní skladby 

zaměstnání každého oddělení a skládala se z činnosti odpočinkové a rekreační, zájmové a 

přípravy na vyučování. 

Činnost odpočinková a rekreační probíhala při ranní docházce do ŠD a po příchodu dětí ze 

školy, její součástí je:   

• vyprávění, poslech, četba, využívání dětských časopisů, encyklopedií, knih, počítačů, 

videa, DVD přehrávače 

• stolní, společenské a námětové hry 

• pobyt venku (využití zahrady ŠD, vycházky do přírody, poznávání okolí). 

Činnost zájmová patřila k hlavní náplni práce ŠD. Byla rozdělena na činnost    

  estetickou, pracovní, přírodovědnou, dopravní a sportovní. Při výběru   

 námětů byla respektována přání a zájmy dětí. 

• Činnost estetická a pracovní - děti se při ní seznamovaly s novými technikami. 

Cílem bylo rozvíjet tvořivost a fantazii dětí, trpělivost, pečlivost a získávání 

správných pracovních návyků (dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, 

šetření s materiálem, úklid po ukončení činnosti). Výtvarné práce a výrobky dětí 

tvoří estetickou výzdobu jednotlivých oddělení i ostatních prostor ŠD. 

• Činnost přírodovědná byla prováděna hlavně formou vycházek do přírody, péčí o 

zahradu ŠD, o květiny a studiem encyklopedií o přírodě a zvířatech. 

• Dopravní výchova byla zaměřena hlavně na pravidla pro chodce a cyklisty (využití 

dopravního koberce a videokazet s dopravní tematikou). 

• Činnost sportovní se prolínala s rekreační činností a byla vykonávána převážně při 

pobytu venku formou pohybových a míčových her. 

Zájmové činnosti probíhaly jako činnosti skupinové nebo individuální, vždy na základě 

dobrovolnosti. 

Příprava na vyučování  

• procvičování učiva formou didaktických her, soutěží, kvízů 

• práce s textem (procvičování čtení, četba z dětských časopisů) 

• práce s počítačem (využití výukových programů)         - 

vypracování domácích úkolů 

Kroužky: V průběhu školního roku měly děti možnost navštěvovat ve ŠD výtvarný a čtenářský 

kroužek pod vedením vychovatelky Hronové.  

Schůzky metodického sdružení se uskutečňovaly podle plánu a potřeby. 

Vychovatelky vždy podle potřeby zastupovaly učitelky a vypomáhaly při školních akcích. 

CELODRUŽINOVÉ AKCE 

ZÁŘÍ  : zábavné odpoledne na zahradě, opékání špekáčků 



 
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020                                                     13/20                       
 

 

 

ŘÍJEN             : sportovní odpoledne  - závody v běhu a překážková dráha 

LISTOPAD : „Drakiáda“ – pouštění draků 

ROSINEC : mikulášská besídka s „Mikulášem, čertem a andělem“   

 : vánoční besídka u stromečku - poslech a zpěv vánočních koled  

ÚNOR : dětský karneval - přehlídka masek, soutěže, tanec s hudbou, pohoštění 

 : soutěž o nejlepší masku 

Ve zbytku školního roku se vzhledem k u k uzavření škol žádné akce nekonaly. 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Zaměstnanci školy Během školního roku 2019/2020 byli pracovníci školy proškoleni různých 

školeních celkem 34 krát. Školení byla zaměřena na finanční vzdělávání, moderní formy výuky, 

ICT, práce s asistentem pedagoga, školní násilí, činnostní učení a školení v rámci projektu  

Šablony II.   

 

9. Přehled projektů realizovaných ve škole 

9.1. Centrum NATURA 

9.2. Šablony II 

9.3. Ovoce do škol 

9.4. Mléko do škol 

10. Hospitace a kontroly 

10.1. V průběhu školního roku 2019/2020 bylo vedením školy provedeno celkem 9 

hospitací. 

10.2. V průběhu školního roku 2019/2020 proběhly celkem 3 kontroly.  

10.2.1. KHS – kontrola plnění povinností stanovených zákonem 258 a vyhláškou 

410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz pro výchovu a 

vzdělávání dětí. Kontrola byla na vyžádání organizace, jako podklad k žádosti o 

navýšení kapacity školy. Nebyly shledány závady. 

10.2.2. Veřejnosprávní kontrola zaměřená na stav skladových zásob a dalších věcí 

týkajících se provozu kuchyně. Nebyly shledány závady. 

10.2.3. VZP kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Nebyly shledány 

závady. 

11. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.  

Ve školním roce 2019/2020 probíhaly na naší škole akce zaměřené především na 

prevenci v oblasti šikany, kyberšikany, bezpečného užívání sociálních sítí, alkoholu a jiných 

návykových látek, dále se vedly diskuze a přenášky na téma láska a vztahy. Škola se pravidelně 

zaměřuje na odmítání projevů rasismu a xenofobie, vztahy mezi spolužáky, zdravý životní styl, 

dopravní výchovu a sexuální výchovu jako prevenci před civilizačními a pohlavními 

chorobami. 

Prevence před sociálně patologickými jevy je školou zařazena do samotného 

vzdělávacího procesu. Je součástí Školního vzdělávacího programu. Žáci v hodinách probírají a 

diskutují na témata důležitá v prevenci, na prvním stupni v hodinách prvouky, přírodovědy a 

vlastivědy, na druhém stupni v předmětech občanská výchova, přírodopis, výchova ke zdraví, 

ale také tělesná výchova. Oba stupně jsou protkány tématy, jako je zdravý životní styl, sexuální 

výchova, vztahy mezi spolužáky, návykové látky. Dále se třídní učitelé ve svých pravidelných 

třídnických hodinách zaměřují na prevenci v oblasti šikany a vztahů, kdy se snaží analyzovat 

vzájemné chování spolužáků ve třídě a předcházet nevhodným situacím. 

Na prvním stupni probíhá již dlouhodobě projekt ,,Ajaxův  zápisník“ , u jehož vzniku 

stála policistka preventivně informační skupiny Policie České republiky Okresního ředitelství 
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Sokolov, a který byl v roce 2002 rozšířen do celé Policie České republiky.  Jeho cílem je 

zvyšovat právní vědomí dětí mladšího školního  věku. Žáci se učí pomocí Ajaxova 

zápisníku  předcházet různým sociálně patologickým jevům např. šikaně, alkoholu a drogám, 

hazardním hrám apod. Seznamují se také s běžnými  každodenními záležitostmi  jako je pohyb 

v silničním provozu a vlastní  bezpečnost. Žáci  dostávají od policistů zápisník (pracují s ním 

po celý rok)  a  policisté rovněž pro ně připravují různé soutěže,  testy a exkurze. 

Přitom  zjišťují, co se všechno žáci naučili od policejního psa Ajaxe. 

Preventivní akce konané v 1. pololetí školního roku 2019/2020 

1. stupeň  

Žáci prvního stupně se   účastní akcí pořádaných neziskovou organizací Záchranný 

kruh, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce, vytváří vzdělávací materiály pro 

pedagogy a jejich žáky, vyvíjí a vyrábí materiály pro záchranáře a jejich preventivně 

výchovnou činnost.  

Pravidelně se žáci pátých ročníků seznamují s pravidly silničního provozu formou 

dopravní akce pořádané Domem dětí a mládeže Sokolov na dopravním hřišti. Mohou získat i 

průkaz mladého cyklisty. 

Žáci 5. ročníku se účastnili preventivní přednášky pana Zdeňka Pospíšila na téma 

šikana. Více je o panu lektorovi rozepsáno v akcích pro 2. stupeň. 

2. stupeň 

Také žáci 2. stupni se účastnili přednášek pana Zdeňka Pospíšila, lektora organizace Acer, 

která se zabývá prevencí na školách po celé ČR. Tyto přednášky na naší škole realizuje 

každoročně. V prosinci pan Pospíšil přednášel a diskutoval s žáky ve všech ročnících na 

druhém stupni. Žáci se seznámili s tématy láska a vztahy, bezpečný sex, funkční rodina, 

kyberšikana a užívání návykových látek.  

Dále žáci 8. a 9. ročníků měli možnost diskutovat díky novému programem od Policie ČR 

na téma kyberšikana a bezpečné užívání internetu a o rizikách hrozících na sociálních sítích.  

Učitelé měli možnost spolupracovat s organizací Člověk v tísni, jejíž pracovníci 

vytvořili seznam preventivních témat, nad kterými mohli společně diskutovat. Témata se týkala 

především finanční výchovy, jak správně zacházet s penězi, dluhové situace, dále osobní práva, 

funkční a nefunkční rodina a další patologické jevy ve společnosti. 

Připravené akce, kterých se žáci nemohli zúčastnit kvůli Covid-19 a přerušení 

výuky.  

Pro žáky 1. i 2. stupně byla připravena na květen přednáška od společnosti KARO – e. 

V. Žáci 1. stupně (4.ročník) se měli zapojit do přenášky na téma bezpečnost a bezpečné 

chování, žáci 6. třídy mohli diskutovat na téma rodina a žáci 8. ročníku na téma sexuální 

zneužívání.  

Jelikož se objevil ve filmové nabídce nově natočený dokumentární film V síti, mohli  ho 

žáci shlédnout v Sokolově v kině Alfa, kam měl zamířit celý druhý stupeň. Film poukazuje na 

to, jak snadné je stát se objetí sexuálního zneužívání na síti. Akce byla těsně před nařízením 

zavření škol zrušena.  

Na příští školní rok byla rozjednána akce spojená s organizací Člověk v síti, festival 

Jeden svět. Festival dokumentárních filmů o lidských právech a aktuálních tématech dnešní 

doby.  

12. Práce výchovného poradce ve školním roce 2019/2020 

Práce výchovného poradce (VP) vychází s plánu práce VP. I v letošním školním roce VP 

spolupracoval účinně s vedením školy, třídními učiteli i ostatními vyučujícími, s pracovníky 

školských poradenských zařízení (PPP, SPC), SVP Karlovy Vary, KVV AČR Karlovy Vary a 

rodiči. 



 
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020                                                     15/20                       
 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 byla funkce VP rozdělena. Byly zřízeny funkce VP pro 1. stupeň 

+ koordinátor realizace PO – Mgr. Muchová, VP pro 2. stupeň + kariérní poradenství – 

Mgr. Pokorný. 

Školní rok 2019/2020 byl ovlivněn pandemií nemoci Covid-19 a s ní spojené plošné karantény, 

která ukončila prezenční výuku dne 11. 3. 2020. 

Žáci s SPU 

• VP vedl evidenci těchto žáků, kterou průběžně doplňoval 

• VP spolupracoval s PPP Karlovy Vary (pracoviště Karlovy Vary a Sokolov) při 

realizaci vyšetření 

• VP spolupracoval s TU těchto žáků při aplikaci výsledků vystření do výuky 

• VP pomáhal vyučujícím, zejména TU na I. stupni při primární diagnostice žáků s SPU 

• VP informoval o žácích s SPU především vyučující II. stupně a seznámil je s formou 

práce s těmito žáky 

 

Žáci s PO 

• V letošním školním roce byl některým žákům s SPU přiznán stupeň podpůrných 

opatření (PO) 1 – 5 

• Celkem byla přiznána PO 45 žákům 

a) žáci s PO 1    4 

b) žáci s PO 2  27 

c) žáci s PO 3  12 

d) žáci s PO 4    2 

e) žáci s PO 5    0 

Žáci s IVP 

• VP vedl evidenci těchto žáků a spolupracoval při vytváření IVP 

Žáci s problematickým chováním 

• VP nevedl ve školním roce 2019/2020 pohovor se žáky, kteří vykazovali problematické 

chování  

Žáci s problémy v učení 

• VP nevedl v letošním školním roce pohovor se žákem, který vykazoval problémy v 

učení  

Jednání s rodiči 

• VP se účastnil jednání TU s rodiči (4x) 

o ve 3 případech šlo o kariérové poradenství  

o v 1 případě šlo o záškoláctví žáka 

Kariérové poradenství 

• VP sledoval průběžně zájem vycházejících žáků o volbě povolání (měsíce říjen – leden) 

• VP konzultoval pravidelně se žáky i jejich rodiči možnosti dalšího studia a byl 

nápomocen při volbě vhodné školy 

• V září 2019 se žáci devátých tříd s výchovným poradcem a zástupcem ředitele 

zúčastnili prezentace středních škol Karlovarského kraje v prostorách ISŠTE Sokolov 

• V listopadu 2019 byla zorganizována ve spolupráci s VP SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice schůzka 

rodičů vycházejících žáků obou kraslických škol se zástupci SŠ Karlovarského kraje, 

tato schůzka se uskutečnila v jídelně SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717 

• VP vypracoval, zkontroloval a následně odeslal přihlášky ke studiu vycházejícím 

žákům 

• Předal zápisové lístky rodičům vycházejících žáků a poučil je o jejich použití 

Spolupráce s OSPOD MěÚ Kraslice 

• VP byl připraven spolupracovat při řešení závažných problémů žáků školy 

s pracovníky OSPOD, ovšem OSPOD jevil o spolupráci velmi malý zájem; podněty 
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zasílané jednotlivými TU, kteří je zpracovávali po konzultaci s VP, zůstaly bez 

zpravidla bez odezvy 

• Výchovná komise nebyla svolána 

• Celková úroveň spolupráce byla ze strany pracovníků OSPOD  byla opět i 

v letošním školním roce na zcela nedostačující úrovni, žádný z pracovníků se 

neinformoval na problematické žáky. Ke zlepšení k přístupu řešení problémů došlo 

po schůzce pracovníků OSPOD s řediteli škol, která proběhla v únoru 2020. 

Spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními 

• Po celý školní rok 2019/2020 byla realizována spolupráce s PPP Karlovy Vary, 

pracoviště Sokolov i Karlovy Vary a SPC Karlovy Vary i SPC Cheb 

• V měsíci únoru 2020 bylo uskutečněno jednání o spolupráci při řešení problematiky 

záškoláctví žáka 7. ročníku se SVP Karlovy Vary  

Kurzy, školení a další vzdělávání 

• V říjnu 2019 se VP zúčastnil na Gymnáziu a Krajském vzdělávacím centru Sokolov 

schůzky VP KVK  

o problematika přijímacího řízení na SŠ KVK 

o přítomni byli i zástupci AČR (KVV Karlovy Vary) 

▪ informace o možnostech studia na Vojenské střední škole MO 

Moravská Třebová (pobočka Sokolov) 

• V prosinci 2019 se VP zúčastnil na Gymnáziu a KVC Sokolov metodického setkání 

pro vedoucí pedagogické pracovníky základních škol a pracovníky pověřené 

spoluprací se školskými poradenskými zařízeními  

o téma: 

▪ Vyhláška č. 27/2016 Sb. ve znění novely č. 248/2019 Sb. 

13. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti a školní akce 

O akcích školy, kterých se zúčastňují naši žáci pravidelně informujeme ve Zpravodaji města. 

Na přípravě článků se podíleli žáci i učitelé školy. Pro informaci uvádíme přehled některých  

akcí a přehled účasti v soutěžích našich žáků.  

Ajax 
Bohemian Rapsody live 
Divadelní představení – Andělská pohádka, Čert a Káča, Kocourek Modroočko (spolupráce 
se ZUŠ),  
O BALince a TŘÍDĚ NÍzkých kamarádů, O křišťálovém srdci 
Ekologický program Tonda obal na cestách 
Knihovna – beseda se spisovatelkou Dohelskou, beseda se spisovatelkou Fišerovou, beseda 
Mikulášská nadílka, Pohádkové kreslení s A. Dudkem, Pohádkové vypravování, čtenářská 
soutěž Nekoktám, čtu 
Masopust ve škole 
Masterchef 
Mikuláš ve škole 
Muzeum Sokolov – Dracula a ti druzí, Výstava betlémů, Karel IV. v Karlovarském kraji 
Muzeum Karlovy Vary – prohlídka 
Náborová akce volejbalistů 
Návštěva Becherovy vily s výtvarným programem 
Návštěva partnerské školy v Plavně 
Návštěva dětí z MŠ Boženy Němcové 
Patronát nad 1. ročníky – společná akce 1. a 4. ročníků 
Pololetní ples pro žáky 1. stupně 
Porcelánová školička – projektový den mimo školu 
Přednáška Policie ČR 
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Slavnostní otevření stezky na Domácím vrchu 
Spolupráce se ZŠ Opletalova – Životní prostředí, Vánoční koncert  
Techmania Plzeň  
Vánoční besídky 
Vánoční koncert – Děti zpívají dětem – spolupráce se ZUŠ 
Vánoční vystoupení během adventních nedělí  
Vánoční vystoupení v klubu důchodců 
Zimní výstava 
Knihovna :  

Žáci v průběhu roku navštívvovali  Městskou knihovnu v Kraslicích, kde pro ně byl vždy 

připraven zvláštní program. Některé uvádíme. 

Beseda se spisovatelkou Fišerovou 

Cesta od autora ke čtenáři 

Comicsový workshop 

Mýty a báje 

Mýty a báje 

Kulturní představení   

Koncert – Vývoj rockové hudby 

Výtvarná výchova 

Projektový den – Malba 

Občanská výchova 

Jednání u Okresního soudu v Sokolově 

Muzeum Sokolov - Brána do historie Sokolovska 

Zwickau – vánoční zvyky 

Dějepis 

Projektový den – 30. výročí 17. listopadu 

Žáci  se zúčastnili úspěšně i řady soutěží. Konání některých bylo přerušeno vyhlášením 

nouzového stavu.  
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Soutěž Datum Úroveň Úspěšní účastníci Třídy poznámka

Nekoktám, čtu 20.02.2020
Městská 

knihovna

1. místo                             

Bedřiška Surová                    

Norber Rau

4.B                              

5.A

Postup:     

Bedřiška Surová                    

Norber Rau

Olympiáda v Českém 

jazyce
27.11.2019 školní kolo

1. Furišová Barbora

2. Čermáková Diana
9.A

9.A

Postup:  

Čermáková, 

Furišová

Dějepisná olympiáda 21.11.2019 školní kolo

1. Furišová Barbora

2. Čermáková Diana

3. Körfer Tobiáš

9.A

9.A

9.A

Postup:

Furišová, 

Čermáková, Körfer

Dějepisná olympiáda okresní kolo

11.  Čermáková Diana

13. Körfer Tobiáš

16. Furišová Barbora

9.A

9.A

9.A

Olympiáda v 

Anglickém jazyce
20.01.2020 školní kolo 1. Völgyesi Jiří 7.A

Postup: Völgyesi 

Jiří

Olympiáda v 

Anglickém jazyce
21.01.2020 školní kolo 1. Čermáková Diana 9.A

Postup: 

Čermáková Diana

Olympiáda v 

Anglickém jazyce
14.02.2020 okresní kolo Völgyesi Jiří, Čermáková Diana

7.A

9.A

Postup: 3. místo 

Völgyesi

Zeměpisná 

olympiáda
12.02.2020 školní kolo

Tomáš Georgián, Šimon Hruška, 

Alis Kolínová
9.A bez postupu

Biologická olympiáda 10.02.2020 školní kolo
Furišová, Kolínová, Brunnerová, 

Trohemčuková, Gabrielová
9.A

Z důvodu uzavření 

škol se další kolo 

nekonalo

Přehazovaná 05.02.2020 okrskové kolo 2. místo 
4. A,B       

5. A,B
bez postupu

Florbal 19.02.2020 okrskové kolo
chlapci - 2. místo                     

dívky - 4. místo

4. A,B       

5. A,B
bez postupu

Florbal 27.11.2019 okrsek

Dívky - Kričfalušiová Kateřina a 

Eliška, Adéla Vetenglová a 

Kovačíková, Klára Kerulová, 

Karolína Minaříková, Kristyna 

Husárová, Vlčková Nela, Sršňová 

Nela, Julie Petrášová

6. a 7. ano

Florbal 04.12.2019 okrsek

Dívky - Peršínová, Šlaisová, 

Sokolová, Štorková, Wneková, 

Heroutová, Horváthová                          

Chlapci - Nguyen, Tůma, Matúšek, 

Korfer, Hošek, Hrubý, Hoznour, 

Vlček, Křeček, Daniš

8. a 9.. ne

Florbal 10.12.2019
okresní kolo   

5. místo

Dívky - Dívky - Kričfalušiová 

Kateřina a Eliška, Adéla 

Vetenglová a Kovačíková, Klára 

Kerulová, Karolína Minaříková, 

Kristyna Husárová, Vlčková Nela, 

Sršňová Nela, Julie Petrášová

6. a 7. ne

Basketbal 18.02.2020 okrsek

6. a 7. - Dívky - Kričfalušiová 

Kateřina a Eliška, Adéla 

Vetenglová Kerulová, Karolína 

Minaříková,  Vlčková Nela, Lea 

Chouňová,

1. ano

 Basketbal 20.02.2020
okrsek 1. 

místo

Chlapci - Hoznour, Vican, Tůma, 

Körfer, Křížek, Matúšek, Nguyen 

Tien Minh   

 9. ano

Basketbal 10.03.2020
okresní kolo  

2.místo

Chlapci - Hoznour, Vican, Tůma, 

Körfer, Křížek, Matúšek, Nguyen 

Tien Minh   

9. ano

Účast v předmětových a sportovních soutěžích žáků školy

 ve školní roce 2019/2020
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14. Přehled hospodaření organizace 

Základní údaje o 
hospodaření školy - ZŠ 

Dukelská, Kraslice 

k 31. 12. 2019  k 30. 6. 2020  

     

 Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

Náklady celkem 30 357 399,55 535 584,02 14 752 
686,38 

128 749,17 

Výnosy celkem 30 414 631,29 667 429,06 14 776 
174,06 

131 049,29 

Hospodářský výsledek 57 231,74 131 845,04 23 487,68 2 300,12 

     
     

Přehled vybraných 
nákladů 

k 31. 12. 2019  k 30. 6. 2020  

     

 Hlavní činnost Doplňková 
činnost 

Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost 

Opravy 452 793,35 2 943,01 387 864,90 800,00 

Služby 1 160 784,54 13 429,66 308 614,67 4 207,67 

Mzdové nákl., odvody, 
soc. nákl. 

23 211 317,35 98 011,42 11 953 
100,42 

52 918,63 

     
     

Přehled vybraných výnosů  k 31. 12. 
2019 

k 30. 6. 2020 

     

Příjaté příspěvky a 
dotace 

    

1. Přijaté příspěvky na posílení investičního fondu 
celkem 

0,00 0,00 

z toho: 0    

 0    

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu 
zřizovatele celkem 

5 117 
592,00 

5 117 592,00 

z toho:     

běžné provozní výdaje   5 117 
592,00 

2 598 742,00 

prostředky na odměny     

     

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje - transfer z 
Karlovars. kraje 

23 581 
085,63 

11 704 785,86 

z toho:     

UZ 33353   ú. 672   22 716 
435,87 

11 649 959,55 

UZ 33052   0,00 0,00 

ÚZ 33063 *   680 150,00 54 826,31 

UZ 33076   177 345,76 0,00 

UZ 33077   7 154,00 0,00 

4. Přijaté příspěvky a dotace z jiných zdrojů 5 756,10 2 888,55 

z toho:     
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Projekt obědy do škol (MPSV) **  5 756,10 2 888,55 

     

Pozn. *ÚZ 33063 - poukázána celková částka 1 441 754,00 Kč na období 2019/2020 
           **Projekt Obědy do škol - poukázána částka 31 000,00 Kč na období 2019/2020 

     

Přehled přijatých darů za období školního roku 2018/2019  

typ dárce účel k 31. 12. 
2019 

k 30. 6. 2020 

Finanční dary rodiče  6 600,00 0,00 

     

Věcné dary   0,00 0,00 

     

 

 

 

 

 

  


