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1. Charakteristika školy
Zřizovatel
Právní forma
Vedení školy
E-mail
Stránky školy

:
:
:
:
:

Město Kraslice
Příspěvková organizace
od 1. 1. 2003
Mgr. Josef Vlček, ředitel školy od 15. 7. 2006
zs2.kraslice@worldonline.cz
http://www.zs2kraslice.cz

Školní rok 2006/2007 byl zahájen dne 4.9.2006 uvítáním žáků třídními učiteli. Pravidelná
výuka podle rozvrhu byla zahájena 5.9.2006.
Na začátku školního roku nastoupilo do školy 326 žáků, školní rok ukončilo 320 žáků.
Během školního roku se 14 žáků odstěhovalo a 8 žáků se na naši školu přihlásilo. Naplněnost tříd
15 – 30 žáků.
Stavy počtu žáků ve třídách k 30. 6. 2007 jsou uvedeny v následující tabulce a průměrná
naplněnost tříd byla 20 žáků.
POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD
Chl.
Dív. Celkem Třídní učitel

Třída
1.A
1.B
1. ročník
2.A
2.B
2. ročník
3.A
3. ročník
4.A
4.B
4. ročník
5.A
5. ročník
6.A
6.B
6. ročník
7.A
7.B
7. ročník
8.A
8.B
8. ročník
9.A
9.B
9. ročník
Celkem
1. stupeň
2. stupeň

10
9
19
10
10
20
15
15
7
8
15
11
11
8
9
17
15
13
28
10
12
22
8
9
17
164
80
84

9
9
18
9
8
17
15
15
11
9
20
8
8
10
9
19
12
14
26
8
8
16
7
10
17
156
78
78

19
18
37
19
18
37
30
30
18
17
35
19
19
18
18
36
27
27
54
18
20
38
15
19
34
320
158
162

Mgr. Janková Edita
Mgr. Pašková Lenka
Mgr. Botlíková Lenka
Mgr. Pokorná Markéta
Kratěnová Lucie
Kuzebauchová Šárka
Mgr. Horvátová Jana

Janková Marcela

Mgr. Neckářová Dana
Morávek Petr
Mgr. Nepustilová Jitka
Némethová Marie
Mgr. Pokorný Miroslav ml.
Čermáková Alena
Mgr. Trohemčuková Bohumila Mgr. Pokorný Miroslav st.
Mgr. Pacovská Natálie
Mgr. Beneš Jiří

Mgr. Pokorný Miroslav ml.

Z předchozí tabulky je patrné, že škola patří mezi úplné základní školy. Přípravné třídy ani
vyrovnávací jsme neměli.
Součásti školy jsou i školní družina a školní jídelna.
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Š k o l n í d r u ž i n a měla ve školním roce 2006/2007 3 oddělení s 80 zapsanými žáky.
Výchovně vzdělávací činnost vycházela z Vyhlášky MŠMT o ŠD, plánu práce školy a byla
podrobně rozpracována v plánu metodického sdružení ŠD. Příspěvek od rodičů ve výši 30,- Kč
měsíčně byl využit k nákupu nových pomůcek a hraček pro děti.
Provozní doba školní družiny byla od 6,30 - 8,00 a od 11,25 - 16,30. Pracovaly zde dvě
vychovatelky na plný úvazek a jedna vychovatelka na částečný úvazek.
Š k o l n í j í d e l n a poskytovala stravování (obědy) ve školním roce 2006/2007 průměrně denně
178 žákům
30 zaměstnancům školy
74 cizím strávníkům
Výdej stravy probíhal v době od 11,15 h do 14,00 h.
Spádovost školy - škola nepatří mezi spádové, přesto do školy dojíždělo od začátku školního
roku 57 žáků, v závěru školního roku zůstal stav dojíždějících stejný. V následující tabulce je
přehled počtu žáků podle místa bydliště :
Žáci podle místa bydliště
Bělá nad R.
Bublava
Jindřichovice
Kraslice
Krásná Lípa
Oloví
Rotava
Stříbrná
Šindelová
Celkem ve statistice

1
1
5
260
1
3
39
5
5
320

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.
2. Učební plán platný ve školním roce 2006/2007
Učební plán pro 1. - 9. ročník : Základní škola, č. j. 16847/96-2
Kromě povinných předmětů byly na škole zavedeny:
-

volitelné předměty:
- informatika
- domácnost
- chemicko- biologická praktika
- cvičení z českého jazyka
- cvičení ze zeměpisu
- německý jazyk
- zájmové kroužky:
- 2 dyslektické kroužky - zaměřené na nápravu specifických
vývojových poruch učení
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Ostatní zájmová činnost byla organizována Domem dětí a mládeže
Žáci školy se zúčastnili projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. tříd dne 17. 5. 2007.
Testování z M a ČJ se zúčastnilo 18 žáků, obecných dovedností 19 žáků. Vyučující ve třídě byla
Mgr. Neckářová.
Matematika naše
5.třída úspěšnost 61,4 % ( na tisícím místě z 1895 škol)
kraj
57,1 %,
ČR 61,6 %
Český jazyk
5.třída
60,9 % ( na 974 místě z 1895 škol)
57,8 %
ČR 61,4 %
kraj
Obecné dovednosti 5.třída
62,9 % ( na 919 místě z 1895 škol)
kraj
57,2 %
ČR 62,8 %
Srovnáme-li tedy znalosti našich páťáků se školami v kraji, dopadli v průměru o 4 % lépe.
Srovnáme-li je s celorepublikovým průměrem, jsou výsledky téměř shodné. Mezi neúspěšnější žáky
patří Eliška Berková, Kateřina Jašová,Robert Jüptner, Pavel Kvasnička, Martin Polívka a Sarah
Sedláčková. Co se týká sebehodnocení žáků, tak z výsledků vyplynulo,že se naši páťáci v ČJ a M
značně podceňují.
Škola se zúčastnila i projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd dne 1. 2. 2007.
Zadavateli byli – zástupkyně ředitele Mgr. Říhová a Mgr. Trohemčuková.
Český jazyk v devátých třídách vyučovala Mgr.Pacovská a matematiku Mgr.Beneš
Testování z M, ČJ a obecných dovedností se zúčastnilo 32 žáků.
Matematika

naše 9.třídy úspěšnost
v kraji
Český jazyk
naše 9.třídy
v kraji
Obecné dovednosti naše 9.třídy
v kraji

45,8 % ( na 722 místě z 1586 škol)
42,3 %, v ČR (bez gymnázií) 44,7 %
47,2 % ( na 1418 místě z 1586 škol)
53,7 % v ČR (bez gymnázií) 54,5 %
65,4 % ( na 794 místě z 1895 škol)
63,8 % v ČR (bez gymnázií) 64,9 %

V matematice a obecných dovednostech se žáci 9.tříd umístili lépe, než jsou výsledky
v kraji a ČR. Tady můžeme být celkem spokojeni. V českém jazyce se umístili o 6,5 % hůře než je
průměr kraje a o 7,2 % hůře,než je průměr ČR.Což nejsou nijak povzbudivé výsledky. Mezi
nejúspěšnější žáky patří Ondřej Hégr, Petr Janů, Erik Kašpar, Lukáš Kouba, Barbora Pauzrová, Aleš
Vimmer a Denisa Polanská. Nejúspěšnější žákyní je Tereza Marešová. Co se týká sebehodnocení
žáků, tak z výsledků vyplynulo,že se naši deváťáci v matematice značně přeceňují, v českém jazyce
se 28,1 % značně podceňuje
3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
Celkem nastoupilo 22 pedagogických pracovníků, z toho 8 na I.st. a 14 na II.st. Během roku
z různých důvodů odešli či dlouhodobě chyběli tito pedagogičtí pracovníci :
 Mgr. Kocifajová (úraz), Mgr. Kozumplík (ukončení prac.poměru),
Mgr. Trohemčuková (nemoc,mateřská dovolená),paní Kuzebauchová (MD),
Mgr. Beneš (úraz)
Zastupovali :
 paní Kratěnová, Janková, Malinová, Mgr. Kotěšovcová, Mgr. Tovarová, Mgr.
Kalátová, Mgr. Cheníčková, Mgr. Poslední, Ing. Bařtipánová, Mgr. Edr a pan
Scherbaum
Kvalifikovanost : na I.stupni 6 kvalifikovaných, na II.stupni 10 kvalifikovaných pedagogických
pracovníků, 4 dálkově studující.
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Seznam zaměstnanců, kteří ve školním roce 2006/2007 pracovali v ZŠ Dukelská 1122, Kraslice.
P.Č.
FUNKCE
TITUL PŘÍJMENÍ A JMÉNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr
Mgr.
Mgr.

Mgr.

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Vlček Josef
Říhová Helena
Bařtipánová Jaroslava
Beneš Jiří
Botlíková Lenka
Čermáková Alena
Edr Josef
Horvátová Jana
Cheníčková Libuše
Janková Edita
Janková Marcela
Kalátová Renata
Kotěšovcová Anna
Kozumplík Jiří
Kratěnová Lucie
Kuzebauchová Šárka
Malinová Eva
Marek Jaroslav
Matyášová Helena
Morávek Petr
Neckářová Dana
Némethová Marie
Nepustilová Jitka
Pacovská Natálie
Pašková Lenka
Pokorná Markéta
Pokorný Miroslav ml.
Pokorný Miroslav st.
Poslední Iveta
Scherbaum Otto
Tovarová Ivona
Trohemčuková Bohumila
Hronová Jitka
Krupková Ivana
Michorová Lenka
Fejková Vlasta
Rau Michaela
Černá Vlasta
Daňková Hana
Hermová Anděla
Hozová Ivana
Jandíková Alžběta
Kučmínová Zdeňka
Klofátová Anna
Cvoreňová Emilie
Kančiová Jaroslava
Kostelecká Jitka
Matoušková Marie
Šudáková Yvetta
Vitoušová Teresa

ředitel
zástupce
účetní, učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitel, VP
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
vychovatelka
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
školnice
sekretářka
kuchařka
vedoucí stravování
kuchařka
vedoucí stravování do 18.4.2007
vedoucí kuchařka
kuchařka
kuchařka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka (zástup)
uklízečka
uklízečka
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Přehled
Aprobace
Počet uč.

Aprobovanost na II. Stupni
CJ

Č
3

A
-

N
1

D

Ov

Rv

Z

M

Př

F

2

-

-

0

4

1

1

Ch Hv Vv Tv
3

2

Správní zaměstnanci Administrativní
Školnice –
Uklizečky
síla
- údržbář
Úvazek
plný
část.
plný
část.
plný
část.
Výše úvazku
0,75
1,0
2,0
2,73
Počet zaměstnanců
1
1
2
3
Přehled absence pedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2007

-

PČ

3

Topič
plný
-

Nemoc, OČR

2465 hodin

Metodické a sportovní akce

275 hodin

Studium, zkoušky

187 hodin

Dovolená, neplacené volno

95 hodin

Celkem

3229 hodin

část.
0,5
1

4. Údaje o přijímacím řízení a přijímacím řízení na SŠ
Počet zařazených dětí do 1. ročníku pro školní rok 2006/2007...............
zapsaných dětí v termínu zápisu .................................................

31
39

Specializované třídy nebo třídy se zaměřením na jednotlivé předměty ve škole nejsou.

Počty přijatých žáků do 1. ročníků středních škol, středních odborných učiliš:
Gymnázium Sokolov
Gymnázium Karlovy Vary
Gymnázium celkem

6
1
7

ISŠTE Sokolov
SPŠ
Hotelová škola M. Lázně
OA
SPgŠ
SZŠ
SOŠ stavební
Střední školy celkem
Gymnázia a střední školy celkem
kuchař
servírka
kadeřnice
cukrářka
automechanik
elektrikář

3
6
1
3
1
2
1
17
24
3
3
3
1
1
1

SOU celkem
12

36

Celkem vycházejících
1 žák neodevzdal přihlášku.
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5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Oblast vzdělávání byla pravidelně sledována vedením školy a metodickými složkami.
Kontrola se prováděla formou hospitací, prověrek a testů. Celkem bylo ve školním roce 2006/2007
provedeno vedením školy 46 kontrol (hospitace, kontroly vedení dokumentace, výsledky žáků atd.)
Pedagogický dohled nad nekvalifikovanými a začínajícími byl průběžně zajišťován zkušenými a dlouholetými pedagogy.
Vedení školy zjišťovalo především úroveň vědomostí žáků, jejich připravenost na výuku,
jejich aktivitu v hodinách, ale také strukturu a úroveň přípravy učitele na hodiny, metody a formy
práce s žáky. V rámci hodnocení hodin a pohovoru s vyučujícím byly zhodnoceny klady a vytknuty
případné zápory a byly doporučeny další postupy pro následnou výuku.
Velká péče byla věnována jak talentovaným, tak i slabším žákům a žákům
s diagnostikovanou vývojovou poruchou učení.
Na škole je již řadu let věnována pravidelná péče nápravě vývojových poruch učení, a to
zejména v době mimo školní vyučování v tzv. dyslektických kroužcích, které vedou vyškolené
odbornice - jedna učitelka I. stupně a jedna vychovatelka školní družiny. Obě dosahují velmi
dobrých výsledků, o čemž mimo jiné svědčí úspěchy v okresních soutěžích pro dyslektické žáky.
Přehled prospěchu, chování a absence žáků je v příloze.
Oblast výchovy
Výchovný proces je úkol dlouhodobý a podílejí se na něm rodina, škola a okolní prostředí,
v němž se jedinec pohybuje. Kromě těchto hlavních činitelů se dále podílejí na výchově další subjekty.
Ve škole prolíná výchovné působení všemi vyučovacími předměty a činnostmi.
V rodičovské výchově někdy selhává důslednost a vytrvalost a prioritní místo zaujímá materiální
zabezpečení rodiny na úkor mravní a citové výchovy dětí. Třídní učitelé řešili přestupky žáků proti
pravidlům chování a navrhovali výchovná opatření k posílení kázně. V některých případech stačí
následné individuální pohovory s rodiči, jindy je třeba předvolat rodiče k výchovné komisi.
U některých žáků se projevilo vulgární chování vůči dospělým a poškozování majetku
školy (stolky, židle).
V letošním roce se v úzké spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Kraslice se vcelku dařilo zjišťovat a postihovat záškoláctví některých žáků. Problémy byly
především u jednoho žáka 7. třídy.
Tabulka hodnocení chování
za celý školní rok 2006/2007
Pochvaly třídního učitele
Důtky třídního učitele
Důtky ředitele školy
Snížené známky z chování celkem
z toho 2. stupeň
z toho 3. stupeň

počet žáků
148
13
12
13
3
10
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Kladem a důležitým motivačním faktorem pro žáky bylo i v letošním roce poměrně velké
množství udělených pochval třídními učiteli. Došlo i k poklesu udělených TD a ŘD, počet
snížených známek z chování zůstal přibližně stejný v porovnání se školním rokem 2005/2006
Příčinou řady důtek nebo snížených známek z chování byly neomluvené zameškané hodiny.
6. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Kontrolní orgány a ČŠI provedly ve školním roce 2006/2007 tři kontroly.
1) ČŠI – kontrola proběhla 14. března 2007 a byla zaměřena na vedení dokumentace a
dodržování zákona 561/2004 . Při této inspekci byla shledána pouze jedna závada,
nebyla provedena změna jména ředitele v rejstříku škol. Tato závada byla odstraněna
v průběhu inspekce.
2) OSSZ – kontrola placení pojistného byla v dubnu 2007 – bez závad
3) Hygiena – kontrola stravování – bez závad
7. Údaje o mimoškolních aktivitách
Zájmové kroužky
Jak již bylo uvedeno, vyvíjely svou činnost 2 kroužky dyslektické. Zároveň začal pracovat
při škole jeden pěvecký kroužek pro nejmenší děti, vedený Mgr. Poslední. Širokou škálu ostatních
kroužků nabízel DDM v Kraslicích.
Soutěže
Přehled zapojení do soutěží ve školním roce 2006/2007
ÚSTŘEDNÍ KOLO
Soutěž v AJ

2. místo – J. Šmejkal – VIII. B

KRAJSKÉ KOLO
Karlovarský skřivánek
Zeměpisná olympiáda
Čtenářská soutěž
Šplh družstev
OKRESNÍ KOLO
Nejlepší plavec 3. tříd
Zeměpisná olympiáda
Basketbal - st. žáci
Biologická olympiáda
Odbíjená
OKRSKOVÉ KOLO

1. místo - A. Metelková – IV. A
2. místo - K. Herčíková – VII.A
4. místo -F. Beneš - VIII. A
5. místo – M. Bukovská – III.
6. místo – st. žáci
1. místo – V. Baborovský – III.
1. místo – F. Beneš – VIII. A
3. místo - M. Baborovský - VII. B
4. místo
5. místo - M. Baborovský - VII. B
4. místo – st. žáci

Odbíjená

1. místo – st. žáci
2. místo - st. žákyně
Přehazovaná – I. stupeň
3. místo
Minikopaná
3. místo
Basketbal
1. místo – st. žáci
3. místo – st. žákyně
3. místo – I. stupeň
Dále se žáci naší školy zúčastnili řady dalších soutěží, ve kterých však neobsadili přední
místa.
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Výlety, exkurze
Exkurze – SPŠ a SOU HN Kraslice, hvězdárna K. Vary
Dopravní hřiště v Sokolově
Výchovné koncerty
Návštěva výstavy vánočních a velikonočních zvyků
Školní kola olympiád – DO, ZO, OČJ, BiO, AJ, NJ
Návštěva – Městská knihovna
Žákovská knihovna – soutěž
Sběr starého papíru – 13 543,5 kg
Sběr plastových víček – 670,414 kg
Soutěž ml.cyklistů
Den dětí
Divadelní představení
Výstavka žákovských prací
Cvičný požární poplach
Třídní výlety
Besedy s policií ČR
Poznávací zájezdy
Vítání jara
Školní olympiáda I. stupně
Výchovné koncerty
Beseda – Keltové
Sportovní soutěže
BESIP – spolupráce s Policií ČR
Návštěva ZOO Plzeň
Poznávací zájezdy
Spolupráce, partnerství s organizacemi nebo školami
s Městským úřadem : Velmi dobrá spolupráce, hlavně v rámci nutných oprav ve škole. Ve
školním roce 2006/2007 došlo k několika větším opravám, např. výměna
okapů na přístavbě školy, výměna bojleru, oprava střechy a další
s rodič. veřejností
: V rámci třídních schůzek nebo informačních dnů - 4x za školní rok. Rada
školy se sešla 3x za školní rok. Spolupráce dobrá.
S DDM v Kraslicích : Pestrá nabídka zájmových kroužků pro žáky, akce na prázdniny.
s 3. a 7. MŠ Kraslice : Spolupráce na velmi dobré úrovni, zaměřená na kontakty s 1. třídami
s Měst. knihovnou

: Spolupráce funguje úspěšně již řadu let - návštěvy žáků v knihovně k prohloubení vědomostí z literární výchovy, besedy se spisovateli.

s Forstamt Klingenthal: 22. 5. 2007 společná akce „Waldjugendspiele“ s dětmi z Klingenthalu
v oblasti Mühlleithen
se ZUŠ v Kraslicích : Uvolňování žáků na akce ZUŠ, pěvecký sbor ZUŠ pro nejmenší pod
vedením Mgr. Poslední
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Obecně prospěšné práce
Sběr starého papíru v rámci akce Den Země. Naši žáci sebrali 13 543,5 kg a 670,414 kg
plastových víček; sběr chleba, žaludů, kaštanů pro lesní zvěř v zimním období, celkem 574 kg;
úprava trávníků v Městských sadech v jarním období.
Divadelní a filmová představení, koncerty, výstavy, besídky
Pravidelné návštěvy Západočeského divadla v Chebu - již 12. rokem organizovala učitelka
školy Mgr. Botlíková pro zájemce z řad žáků II. stupně návštěvy divadelních představení mimo
vyučování v odpoledních hodinách - 5x za školní rok.
Koncerty navštívili žáci 2x za školní rok. V květnu 2007 byla uspořádána výstavka školních
prací, rodičovská veřejnost ji hodnotila velmi kladně.
Besídky jednotlivých tříd se uskutečnily v předvánočním období, zejména ve třídách I. st.
Vyhodnocení minimálního preventivního programu ve šk. roce 2005/2006
Školní metodik prevence předložil vedení školy 1. 10. 2006 Minimální preventivní program,
který vycházel z metodického pokynu MŠMT, č.j. 14514 2000-51.
Jako v předchozím roce se osvědčila schránka důvěry a nástěnka, které směřovaly
k pozitivnímu ovlivnění klimatu ve třídách. Dobře lze hodnotit přednášky a besedy pracovníků
obvodního odd. policie Kraslice, které proběhly v 2. – 5. ročníku k dopravní výchově a ve 6. – 7.
ročníku k tématu sociálně patologické jevy. Dále pak dopravní akce pro žáky 1. stupně ve
spolupráci s Policií ČR.
Tématické bloky s dětmi byly průběžně plněny ve všech třídách. Žáci v hodinách, zejména
rodinné a občanské výchovy, besedovali na téma drogy a drogová závislost, její příčiny, alkohol,
kouření, prevence a odstraňování škodlivých návyků, prevence AIDS, duševní hygiena, zásady zdravé výživy a zdravý způsob života. Vyučující využívali videokazety „Řekni drogám ne“ a možnosti
internetu pro vyhledávání doplňujících informací. V rámci vyučování se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili
přednášky s besedou na téma „Sex, AIDS, vztahy“ a žáci 7. tříd se zúčastnili přednášky s tématikou
protidrogové prevence a šikany.

Stanovení hlavních úkolů pro školní rok 2007/2008
1. Uplatňovat vhodné metody a formy vzdělávání, které vedou k aktivizaci žáků a k podpoře
činnostního učení.
2. Zařazení prvků volby povolání, environmentální výchovy a chování člověka v mimořádných
situacích do plánů učiva.
3. Absenci a případné záškoláctví řešit dle metodického návodu MŠMT a důsledně postupovat
při řešení neomluvené absence. Zvýšit a především sjednotit nároky na chování žáků ve
škole.
4. Jednotný postup PP proti šikaně a všechny náznaky projednávat s vedením školy a
primárním preventistou (p. Matyášová)
5. Vnitřní diferencovanou výukou podporovat talentované žáky, připravovat je na soutěže,
věnovat individuální péči integrovaným a zaostávajícím žákům a žákům se specifickou
vývojovou poruchou učení.
6. Provádět přenosy z akcí vzdělávacího centra zainteresovaným učitelům a zlepšit práci
s odborně metodickými časopisy.
7. Pokračovat v příhraniční spolupráci s Lesním úřadem v Klingenthalu.
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8. Vytváření dobré školní atmosféry, rozvíjení pozitivních vztahů mezi dětmi ve škole jako
opatření k prevenci násilí, šikanování, negativních účinků různých návykových látek.
9. Předávání zkušeností neaprobovaným a začínajícím PP.
10. Pokračování v úpravách ŠVP při zavádění do praxe.
11. Zaměřit se na tvorbu projektů.
12. Zlepšit mediální zviditelnění školy.
13. Zlepšit vybavení kabinetů učebními pomůckami a využívání didaktické techniky
a pomůcek ve vyučování
14. Zapojení všech PP do DVPP – školení PC nebo NIDV po konzultaci s ŘŠ. (Školení si PP
vybírají sami, případně mohou být vysláni vedením školy).
15. Výstava žákovských prací – jaro.
16. Akademie školy – bude rozhodnuto podle výsledku jednání na MěÚ.
Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Souhrnná statistika tříd v prvním pololetí školního roku 2006/2007
Souhrnná statistika tříd v druhém pololetí školního roku 2006/2007
Přehled prospěchu 1. st. v 1. pololetí školního roku 2006/2007
Přehled prospěchu 2. st. v 1. pololetí školního roku 2006/2007
Přehled prospěchu školy v 1. pololetí školního roku 2006/2007
Přehled prospěchu školy v 2. pololetí školního roku 2006/2007

Rozdělovník: Město Kraslice – odbor školství a kultury
Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Karlovy Vary
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122

V Kraslicích 30.9.2007:
Zpracoval:

Mgr. Josef Vlček
ředitel školy

Výroční zpráva byla projednána Radou školy dne: …………………….
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