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Zřizovatel : Město Kraslice 

Právní forma : Příspěvková organizace od  1. 1. 2003 

Vedení školy : Mgr. Josef Vlček, ředitel školy od 15. 7. 2006 

E-mail  : vlcekj@zs2kraslice.cz 

Stránky školy : http://www.zs2kraslice.cz 

Zpracoval dne 20.9.2015  Mgr. Josef  Vlček, ředitel školy      
  
Projednáno školskou radou dne 19.10.2015 
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1. Charakteristika školy 
Vedení školy:  

ředitel školy:    Mgr. Josef Vlček 
zástupce ředitele:   Mgr. Helena Říhová 
výchovný poradce:   Mgr. Miroslav Pokorný 
vedoucí vychovatelka ŠD:  Ivana Krupková 
vedoucí stravování:    Blanka Heroutová 
 

  Škola vyučuje podle oboru: 79-01-C/01  Základní škola 
  Název ŠVP:   Škola pro život 

 
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122 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 je 380 žáků.   

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 poměrně 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 třech 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 byla navýšena na 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. 
  

Školní rok 2014/2015 byl zahájen 1. 9. 2014 s 10 třídami na I. stupni a 7 třídami na II. stupni. 
Otevřeli jsme 3 první třídy a čtvrté oddělení ŠD. Celkem nastoupilo 25 pedagogických pracovníků, z 
toho 10 na I. st., 15  na II. st. a 4 vychovatelky ve  ŠD.  

Kvalifikovanost na začátku šk. r.  : na I. st. 8 kvalifikovaných, na II.st. 9 kvalifikovaných 
pedagogických pracovníků.  

Dálkově studovali p. kolegyně  Muchová, Čermáková, Vyletová, Jančová, Chouňová a p. 
kolega Kuzebauch. Dne 10. 6. 2015 paní Muchová ukončila studium na PF státní závěrečnou 
zkouškou a získala titul Mgr. 

 
Na začátku roku bylo  334  žáků, na konci roku  338  žáků.   
Průměrná naplněnost tříd  je přibližně 20  žáků. 
Pro přehled uvádíme počty žáků školy v posledních letech. Z přehledu je zřejmé, že 

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 
předpoklad 2015/2016 350 žáků       za 5 let nárůst o 66 žáků 
  
 Ve ŠD byla čtyři oddělení, o 100 žáků se staraly čtyři vychovatelky. Kapacita družiny byla 

zvýšena z 80 na 100 dětí. I tak máme v současné době problém uspokojit všechny zájemce o umístění 
dětí ve školní družině. 

 
2. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

 
Personální změny : 
Od 1. 9. 2014 nastoupily Mgr. Michaela Kajabová a Michaela Chouňová. K 17. 11. 2014 ukončil 
pracovní poměr p. Petr Morávek a místo něho nastoupili Mgr. Libuše Cheníčková a Mgr. Josef  
Edr. K 30. 1. 2015 skončila pracovní smlouva s p. Cheníčkovou a od 1. 2. 2015 nastoupila   Mgr. 
Věra Kozumplíková. 
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Na mateřské či rodičovské dovolené jsou k 30. 6. 2015 p. Vaňátková, Mgr. Némethová, Mgr. 
Pacovská, Mgr. Trohemčuková, Mgr. Forraiová, p. Kratěnová  p. Daňková a  p. Rau. K 31. 8. 
2015  skončila p. Kratěnové rodičovská dovolená  a k témuž datu ukončila dohodou pracovní 
poměr. K 31. 7. 2015 ukončila dohodou pracovní poměr Ing. Vyletová.  
  

Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, 358 01 
Kraslice  2014/2015 

      
      úvazek kvalifikovanost poznámka 

ŘŠ Mgr. Vlček Josef 1 a   

ZŘ Mgr. Říhová Helena 1 a   

VP Mgr. Pokorný Miroslav  1 a   

            

1.A Mgr. Pašková Lenka 1 a   

1.B Mgr. Janková Edita 1 a   

1.C Mgr. Botlíková Lenka 1 a   

2.A Mgr. Horvátová Jana 1 a   

2.B Mgr. Pokorná Markéta 1 a   

3.A   Muchová  Alena 1 n studuje 

3.B   Chouňová Michaela 1 n studuje 

4.A Mgr. Kocifajová Jana 1 a   

5.A Mgr. Kajabová Michaela 1 a   

5.B Mgr. Kuzebauchová Šárka 1 a   

6.A   Morávek Petr 1 n studuje, od 1.12.2015 
odešel ze školy 

6.B Ing. Vyletová Štěpánka 1 n studuje 

7.A   Čermáková Alena 1 n studuje 

8.A Mgr. Štípková Hana 1 a   

8.B   Jančová Alexandra 1 n studuje 

9.A   Stehnová Dana 1 a   

9.B   Kuzebauch Jan 1 n studuje 

  Mgr. Trohemčuková Bohumila 0.38 a   

  Mgr. Vojtěchová Hana 0,59 a   

  Mgr. Brunnerová Barbora 0,86 a   

    Müllerová Hana 0,32 n   

    Vaňátková Monika 0,55 n   

  Mgr. Edr Josef    a za p. Morávka 

  Mgr.  Cheníčková Libuše    a za p. Morávka 

  Mgr.  Kozumplíková Věra     a  od 1.2.2015 

      22,32     

vych.   Hronová  Jitka 1 a   

    Krupková Ivana 1 a ved.vych. 

    Michorová  Lenka 0,5 a   

    Panušková Markéra 0,5 a   

      3     

    Daňková Hana 0,25     

    Heroutová Blanka 1   0,50 z VHČ 

    Jandíková Alžběta 1     

    Klofátová Anna 1   0,25 z OZ 

    Nezbedová Renata 1     

      4,25     

správa         
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    Fejková Vlasta 1,5     

    Černá Vlasta 1     

    Kančiová Jaroslava 1     

    Kmecová Růžena 1     

    Šudáková Yvetta 1     

    Vitoušová Teresa 1     

sekr.   Rau Michaela 0,75     

   7,25   
   36,82   

 
3. Učební plán platný ve školním roce 2014/2015 

 
Učební plán školy pro 1. - 9. ro čník  šk.r.2014 / 2015
Předmět Ročník Uč.dokument :

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

Český jazyk a literatura 9 9 9 10 10 9 9 8 7 7 4 4 4 4 4 5 5  117 117
CJ-němčina 2 2 2 2 2 2 10 12
      angli čtina 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 6 40 46
Matematika 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 79 79
Informatika 1 1 1 1 1 2 5 7
Prvouka 2 2 2 2 2 3 3 16 16
Přírodov ěda 1 2 2 5 5
Vlastiv ěda 2 2 2 6 6
Chemie 2 2 2 2 8 8
Fyzika 2 2 2 1 1 2 2 12 12
Přírodopis 2 2 2 2 2 1 1 12 12
Zeměpis 2 2 2 2 2 1 1 12 12
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 2 1 1 1 1 2 17 18
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 23 25
Pracovní výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 18
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 1 6 6

385
29 29 29 30 30 31 31

Volitelné p ředměty  :  
Cvičení z ČJ   ? 1 1 1 3 3

Informatika /konv. Av  1 1 2 2
Celkem: 20 20 20 22 22 25 25 25 26 26 29 29 30 31 31 32 32 17 445 461

dělení hodin  

461
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 Škola vyučuje podle oboru:   79-01-C/01  Základní škola 
 

Kromě povinných předmětů byly na škole zavedeny:  

- volitelné předměty: 
- konverzace v anglickém jazyce 
- přírodopisná praktika 
- informatika  

- zájmové kroužky 
  
Ostatní zájmová činnost byla organizována ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kraslice. 
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4. Přehledy počtů žáků ve třídách – srovnání na začátku a na konci školního roku. 

Třída 
Na 

začátku 
šk. roku 

Na konci 
šk. roku 

Změny Třídní učitel 

1.A 22 19 -3 Mgr. Pašková Lenka 

1.B 20 19 -1 Mgr. Janková Edita 

1.C 15 15 0 Mgr. Botlíková Lenka 

1. ročník 57 53 -4   

2.A 26 26 0 Mgr. Horvátová Jana 

2.B 25 26 -1 Mgr. Pokorná Markéra 

2. ročník 51 52 -1   

3.A 20 20 0 Mgr. Muchová Alena 

3.B 18 20 2 Chouňová Michaela 

3. ročník 38 40 2   

4.A 26 26 0 Mgr. Kocifajová Jana 

4. ročník 26 26 0   

5.A 24 24 0 Mgr. Kajabová Michaela 

5.B 22 21 -1 Mgr. Kuzebauchová Šárka 

5. ročník 46 45 -1   

6.A 14 14 0 Morávek Petr, Mgr. Pokorný Miroslav 

6.B 18 18 0 Ing. Vyletová Štěpánka 

6. ročník 32 32 0   

7.A 26 27 1 Čermáková Alena 

7. ročník 26 27 1   

8.A 18 17 -1 Mgr. Štípková Hana 

8.B 15 15 0 Jančová Alexandra 

8. ročník 33 32 -1   

9.A 14 14 0 Stehnová Dana 

9.B 18 17 -1 Kuzebauch Jan 

9. ročník 32 31 -1   

Celkem 341 338 -5   

1. stupeň 218 216 -4   

2. stupeň 123 122 -1   

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

neměli.  
Spádovost školy - škola nepatří mezi spádové, přesto do školy dojíždělo 82 žáků 

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

Bublava 8 
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Rotava                           64 

Šindelová 4 

Jindřichovice 10 

Kraslice 248 

Stříbrná     2 

Přebuz                            1 

Josefov 1 

Celkem ve statistice                       338 
  
 Dojíždějícím žákům, kteří měli odpolední vyučování, bylo umožněno trávit volný čas 
ve II. patře přístavby školy. Měli možnost pracovat na počítačích, hrát stolní tenis, připravovat 
se do školy apod. V tomto prostoru byl v uvedené době zajišťován pedagogický dozor. 

 
5. Údaje o zápisu do prvních tříd pro školní rok 2014/2015 a výsledcích přijímacího 

řízení vycházejících žáků na SŠ. 

5.1. Počet dětí zařazených do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015  ……. 46             
Děti zapsané v termínu zápisu .................................................................  51 
Z toho po jednoletém odkladu …………………………………………… 15 
Povolen odklad povinné školní docházky ………………………………... 4 

5.2. Umístění vycházejících žáků ve středních školách 

Víceletá gymnázia     1 
Čtyřletá gymnázia     8 
Střední odborné školy – maturitní   23 
Učební obory      2   

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
  

Na konci školního roku jsme měli                338 žáků,  
z toho                 

prospělo s vyznamenáním         222  žáků      
 prospělo                                       112  žáků  
 neprospěli, budou vykonávat OZ       4         

nehodnoceni předmětech                       0                 
 
Absence 

  Počet omluvených hodin v I.pol. 11 331  33,43  na žáka  
          ve II.pol.       19 098  56,17  na žáka 

Celkem                                               30 429 hodin    
                

Počet neomluvených hodin  v I.pol.        13    0,04  na žáka 
    ve II.pol.        46    0,14  na žáka  

Celkem                                                      59 hodin                                                                                                                        
.                                                 
Ve školním roce 2014/2015 byly  uděleny: 
 

pochvala TU        275x     
pochvala ŘŠ             8x 
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Kázeňská opatření 
napomenutí TU  29x 
DTU    29x  
DŘŠ    14x 
2. st.z chování    1x 
3. st.z chování    1x 

 
7. Práce metodických složek 

7.1. Metodické sdružení 1. stupně   
Během školního roku se uskutečnilo devět schůzek. Během nich byly připravovány akce 
nejen pro žáky  a rodiče naší školy, ale i pro děti předškolní. Jim a jejich rodičům byla 
věnována Duhová odpoledne, která byla završena zápisem do první třídy.  
Naši žáci byli zapojeni do  netradičních akcí během celého školního roku (vítání jara, 
exkurze, výlety, Den s odpady, MDD, vystoupení žáků I.C pro důchodce, sportovní a 
výtvarné soutěže, akce jednotlivých tříd a třídních učitelek). Žáci devátých tříd pomohli 
v MŠ Lipová cesta s organizací akce Cesta do pravěku. Byla připravena  jarní a zimní 
výstava v kulturním domě. 
Probíhala aktivní spolupráce prvních tříd se třemi mateřskými školami(MŠ U Elektrárny, MŠ  
Lipová cesta, MŠ Barvířská, navštívit školu byly  děti ze všech tří jmenovaných MŠ. 
Spolupráci se všemi  MŠ hodnotím velmi kladně. 

  
7.2. Hodnocení práce předmětové komise M-F-Ch-Inf ve školním roce 2014/2015 

Předmětová komise měla 3 jednání během školního roku. Podle potřeby byly mezi 
vyučujícími konzultovány dosahované výsledky a metody práce v jednotlivých předmětech a 
třídách. 
Nejčastěji řešená témata byla následující: 

� ŠVP a tematické plány 
� integrovaní žáci a žáci s SPU 
� pomůcky a vybavení kabinetů 
� předmětové soutěže 
� písemné práce a jejich hodnocení 
� sjednocující požadavky na sešity 

 
Členové předmětové komise ve spolupráci s ostatními vyučujícími zajistili účast všech žáků 
školy v mezinárodní soutěži Matematický klokan.  Žáci 6., 7. a 8. ročníku se zúčastnili 
školního kola Pythagoriády. Žáci 9. ročníku reprezentovali školu v okresním kole Chemické 
olympiády. 
V rámci rozšíření učiva F a Ch byla pro žáky zajištěna exkurze v Elektrárně Tisová. 

  
7.3. Hodnocení práce předmětové komise Tv, Pv, Př, Z 

  
Komise měla 5 jednání během školního roku. Podle potřeby probíhaly konzultace mezi jednotlivými učiteli.   
Nejčastěji řešená témata byla následující: 

• ŠVP a tematické plány 

• integrovaní žáci a žáci s SPU 

• pomůcky a vybavení kabinetů 

• předmětové soutěže 

• sportovní soutěže 
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   Účasti na soutěžích a úspěchy: 
TV – účastnili jsme se různých soutěží (viz. příloha přehled sportovních soutěží ), největším 
úspěchem byl postup do kvalifikace o republikové finále konané v Praze v košíkové starších 
žákyň, kde družstvo obsadilo druhé místo. 

   
7.4. Hodnocení práce předmětové komise jazyků 

Komise měla 4 jednání během školního roku. Podle potřeby probíhaly konzultace mezi 
jednotlivými učiteli. 
Nejčastěji řešená témata byla následující: 

• ŠVP a tematické plány 

• integrovaní žáci a žáci s SPU 

• pomůcky a vybavení kabinetů 

• předmětové soutěže 

• písemné práce a jejich hodnocení 
 

Přehled využívaných pomůcek: 
Žáci při vyučování využívali učebnu PC s nainstalovanými výukovými programy a učili se 
pracovat s informacemi získanými z internetu. Také byly často využívány učebny 
s interaktivní tabulí.  Při výuce anglického jazyka byly také používány mapy anglicky 
mluvících zemí. Při výuce českého jazyka žáci během školního roku pracovali s Pravidly  
českého pravopisu  a Slovníkem spisovné češtiny  pro školu a veřejnost.  Žáci navštěvovali 
školní knihovnu a v průběhu roku navštívili také Městskou knihovnu v Kraslicích, kde pro 
ně byl připraven zvláštní program. Po celý rok se podíleli na přípravě článků do Zpravodaje a 
na webové stránky školy. Pracovali na rozvoji svých čtenářských dovedností. V rámci výuky 
Výchova ke zdraví proběhly přednášky týkající se dospívání a prevence drogové 
problematiky.  
V rámci Výtvarné výchovy žáci navštívili jarní výstavu řemesel.  V městské knihovně byla 
instalována výstava výtvarných prací žáků naší školy.  Na konci školního roku proběhla 
soutěžní výstava výtvarných prací ve vestibulu školy. Soutěže se zúčastnilo 152 žáků. 
V průběhu roku jsme také viděli několik kulturních p ředstavení. 
Učitelé byli průběžně informováni o akcích pořádaných různými okresními a krajskými 
vzdělávacími institucemi. Využívali k dalšímu sebevzdělávání články v časopisu Živá 
Historie, Časostroj a Tajemství české minulosti. 
28 žáků 7. až 9. třídy se v termínu od 14.5 do 19.5. 2015 zúčastnilo poznávacího zájezdu do 
Velké Británie. 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
Během školního roku byli pracovníci školy proškoleni na různých školeních celkem 

čtyřicetkrát. Školení byla zaměřena na finanční vzdělávání, základy podnikání, fiktivní 
firmy, moderní formy výuky, ICT, inovace ŠVP apod. Proškoleno bylo celkem 15 
pracovníků školy. 

  
9. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 

V průběhu školního roku 2014/2015 se naše škola zaměřila na osvojování sociálních, 
občanských a komunikativních kompetencí se zaměřením na prevenci a rozvoj 
dovedností, které vedou u dětí k odmítání násilí, šikany včetně kyberšikany, alkoholu a 
jiných návykových látek a k odmítání projevů rasismu a xenofobie. V neposlední řadě se 
škola zaměřila na prevenci před civilizačními a pohlavními chorobami a zdravý životní 
styl. 
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Během školního roku absolvovali žáci druhého stupně včetně žáků pátých tříd několik 
přednášek a seminářů o drogách. Drogy byly i tématem celého bloku interaktivního 
semináře konaného pomocí výpočetní techniky online přímo na webu Asociace školních 
metodiků prevence. Kromě drog bylo také hodně času věnováno šikaně a jejím rozličným 
projevům.   

U žáků prvního stupně byla činnost školního metodika prevence zaměřena na BESIP a 
zdravý životní styl. Na rizikové oblasti chování mládeže a BESIP se na prvním, ale i na 
druhém stupni, zaměřil také dlouholetý partner základní školy, Policie ČR v Kraslicích, a 
její pracovník prevence kriminality prap. Josef Chlouba. V třetí třídě proběhl již 
pravidelně výchovný program AJAX. 

Školní metodik prevence během školního roku úzce spolupracoval s výchovným 
poradcem školy, vedením školy a zákonnými zástupci žáků. V rámci jejich spolupráce 
bylo provedeno několik   pohovorů s žáky, při kterých škola zdárně řešila prohřešky proti 
školnímu řádu.   

V nastaveném trendu úzké spolupráce bude škola i nadále pokračovat v příštím 
školním roce.   

  
10. Práce výchovného poradce 

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) a rodiči. 

Žáci s SPU 

• VP vedl evidenci těchto žáků, kterou průběžně doplňoval 

• VP spolupracoval s PPP Karlovy Vary, pracoviště 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 IVP 
• VP vedl evidenci těchto žáků a spolupracoval při vytváření IVP 

• VP prováděl kontrolu plnění IVP všemi zúčastněnými stranami (4x za školní rok) 
Žáci s problematickým chováním 

• VP vedl pohovory se žáky, kteří vykazovali problematické chování (11x) 
Jednání s rodiči 

• VP se účastnil jednání TU s rodiči (12x) 

• ve většině případů šlo o kázeňské prohřešky  

• v jednom případě si rodiče vyžádali poradenskou pomoc ohledně možnosti dalšího 
studia na SŠ 

• v jednom případě se řešila možná kyberšikana mezi žáky 
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 listopadu 2014 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 ZŠ Kraslice, Dukelská 

• V listopadu 2014 se žáci devátých tříd se svými třídními učiteli zúčastnili prezentace 
SŠ v LS Thermal v Karlových Varech a ve sportovní hale ISŠTE Sokolov 
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• VP vypracoval, zkontroloval a následně odeslal přihlášky ke studiu vycházejícím 
žákům 

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

• VP vyhotovil statistiku přijetí na SŠ 
Spolupráce s OSPOD MěÚ Kraslice 

• VP spolupracoval při řešení závažných problémů žáků školy s pracovníky OSPOD, 
jednání probíhalo v budově ZŠ (1x)  

• Celková úroveň spolupráce byla ze strany pracovníků OSPOD  byla i v letošním 
školním roce na nedostačující úrovni 

Spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními 
• Po celý školní rok 2014/2015 byla realizována spolupráce s PPP Karlovy Vary, 

pracoviště Sokolov i Karlovy Vary a SPC Karlovy Vary 
  

11. Opravy na budovách ve školním roce 2014/2015 
• oprava střechy  ŠD  
• výměna oken 1. patra v zadní části hlavní budovy 
• výměna podlahové krytiny  
• výměna osvětlení ve ŠD 
• malování 
• výstavba parkoviště v areálu školy 
• vyklizení pozemku, na kterém bude vybudováno hřiště 
• opravy obložení (výměna dlaždic) 
• kromě výše uvedeného probíhaly během roku další drobné opravy na všech budovách 

  
12. Provedené kontroly a inspekce 

• Veřejnosprávní kontrola ve smyslu §13 odst.1 zákona 300/2001 Sb. 
• Kontrola KHS podle zákona 255/2012 Sb. a §18 zákona 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví. 
13. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti a školní akce 

 Žáci školy se také zúčastnili velké řady vědomostních a sportovních soutěží, ve kterých se 
probojovali do krajských i celostátních kol. Podrobné informace najdete v kapitole o práci 
předmětových komisí, nebo na www.zs2kraslice.cz . 
Kulturní a společenské  akce ve školním roce  

         
Ajax          Lesní hry v Mühlleitenu 
Beseda na téma „Drogy“     Maškarní rej 
Beseda se spisovatelem A. Dudkem   Mikuláš  
Besedy s Policií ČR    Minimální preventivní program 
Besedy v Městské knihovně v Kraslicích  Muzeum Sokolov  
Besedy v žákovské knihovně   Noc ve školní družině   
Den dětí      Ochrana člověka za mimoř. událostí  
Divadelní představení    Pirátská stezka, cesta za pokladem                     
Dopravní hřiště Sokolov    Ples  
Drakiáda       Pomoc lesní zvěři 
Dravci       Projekt – Fiktivní firma 
Duhová odpoledne      Rej čarodějnic 
Exkurze  - důl Jáchymov    Řemesla – Machři roku 
Exkurze - ekofarma Cheb                         Spolupráce s MŠ -Cesta do pravěku  
Exkurze  ETI,      Třídění odpadů     
Exkurze do pivovaru    Třídní výlety 
Exkurze do Strunalu a Denaku   Veletrh škol    
Exkurze - sklárna Moser    Vánoční besídky         
Exkurze - úpravna vody      Vánoční koncert 
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Galerie KV - projekt    Vynášení Morany 
Chemické čarování                              Výchovné koncerty      
Koncerty       Výstava – Výlet do kosmu 
Výstavy v DK Kraslice– práce žáků  Vystoupení žáků pro„ Klub důchodců“  
Zájezd do Anglie 

 
14. Projekty.  

 Od září 2014 se škola zapojila do projektu: Rozvoj podnikání na ZŠ (Fiktivní firma – učíme se 
podnikat). Projekt byl zakončen v měsíci červnu 2015 „miniveletrhem“ všech zúčastněných 
fiktivních podniků, který proběhl v budově Krajské knihovny v Karlových Varech. 

 
15. Školní družina 

Kapacita školní družiny byla od školního roku 2014/2015 navýšena na 100 dětí. 

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. 
V letošním školním 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 letošním školním roce měly děti možnost navštěvovat ve ŠD výtvarný kroužek pod 
vedením vychovatelky Hronové. V rámci výtvarného kroužku byla pro děti v červnu 
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uspořádána akce „Cesta za pokladem“. Výtvarný kroužek se zůčastnil vánoční výstavy 
v městské knihovně a školní výstavy dětských prací na téma : „Život na Kraslicku“ 

Schůzky metodického sdružení se uskutečňovaly podle plánu a potřeby. 
Vychovatelky vždy podle potřeby zastupovaly učitelky a vypomohly při školních výletech. 

 
CELODRUŽINOVÉ AKCE 

 
Září:   zábavné odpoledne na zahradě, opékání špekáčků 
Říjen:  sportovní odpoledne  - turnaj ve vybíjené a florbalu  
Listopad: „Drakiáda“ – pouštění draků 
Prosinec:  mikulášská besídka s „Mikulášem, čertem a andělem“   

  vánoční besídka u stromečku - poslech a zpěv vánočních koled  
Leden:    „Tvoříme ze sněhu“ 
Únor:   dětský karneval - přehlídka masek, soutěže, tanec s hudbou, pohoštění 

   soutěž o nejlepší masku 
Duben:  „Rej čarodějnic" – výzdoba zahrady, soutěže, vyhodnocení masek, diskotéka 
Květen:  výtvarná soutěž na téma „Mořský svět“ 
Červen:   Den dětí – „Mořský svět“  

               rozloučení se školním rokem - opékání špekáčků, diskotéka 
  
16. Základní údaje o hospodaření  

základní údaje o 

hospodaření školy 

k 31.12.2014 k 30.6.2015 

hlavní činnost dopl.činnost hl.činnost dopl.činnost 

náklady celkem 18 099 026,75 585 085,45 10 057 695,41 227 955,23 

výnosy celkem 18 293 183,74 604 916,00 10 362 240,83 284 118,00 

hospodářský výsledek 194 156,99 19 830,55 304 545,42 56 162,77 

  k 31.12.2014 k 30.6.2015 

Přehled  vybraných 

nákladů         

opravy 384 244,80 7 072,90 139 013,70 6 122,50 

služby 722 099,74 11 322,12 510 440,28 4 657,47 

mzdy a odvody 12 443 122,00 149 788,00 6 824 502,00 52 803,00 

přehled vybraných výnosů 

přijaté příspěvky a dotace k 31.12.2014 k 30.6.2015 

1. Přijaté příspěvky na posílení IF celkem   0,00 

z toho:      

      

      

2. Přijaté příspěvky na neivestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem 4 651 115,00 2 499 996,00 

z toho: běžné provozní výdaje 4 450 210,00 2 499 996,00 

prostředky na odměny 200 905,00   

      

3. Příspěvky na neinvestiční výdaje tranfer kraje 12 181 197,00 6 556 510,00 

z toho:  UZ 33353 12 082 822,00 6 378 234,00 

UZ 33052 70 011,00 178 276,00 

UZ 33051 24 344,00   

UZ 33047 4 020,00   

4. Příspěvky a dotace z jiných zdrojů 111 157,80 406 188,13 
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z toho: dotace- Dovednosti 21.stol 111 157,80 406 188,13 

      

      

Přehled přijatých darů za období školního roku 

typ dárce účel k 31.12.2014 1-6/2015 

finanční dary       0 

          

          

          

věcné dary       0 

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


