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Školní rok 2008/2009 byl zahájen dne 3.9.2008 s 308 žáky uvítáním žáků třídními
učiteli. Pravidelná výuka podle rozvrhu byla zahájena 4.9.2008.
Na začátku školního roku nastoupilo do školy 308 žáků, školní rok ukončilo 298 žáků.
Během školního roku se došlo k poklesu žáků o 10. Úbytek byl způsoben odstěhováním žáků.
Přehledy počtů žáků ve třídách – srovnání na začátku a konci školního roku.

Třída

Na
začátku
šk. roku

Na konci
šk. roku

Změny

1.A

14

12

-2

Mgr. Kocifajová Jana

1.B

17

17

0

Mgr. Horvátová Jana

1. ročník

31

29

-2

2.A

16

26

10

Mgr. Pašková Lenka

2.B

15

0

-15

Mgr. Botlíková Lenka do 30.11.2008. Od 1.12.2008 byly
třídy sloučeny pro úbytek žáků a TU byla nadále Mgr.
Pašková Lenka

2. ročník

31

26

-5

Od 1.,12.2008 byly třídy sloučeny pro úbytek žáků a TU
byla nadále Mgr. Pašková Lenka

3.A

18

16

-2

Botlíková Petra

3.B

12

12

0

Mgr. Janková Edita – od 1.12.2008 Mgr. Botlíková Lenka.

3. ročník

30

28

-2

4.A

18

17

-1

Némethová Marie

4.B

19

20

1

Hégrová Alena

4. ročník

37

37

0

5.A

30

28

-2

5. ročník

30

28

-2

6.A

19

19

0

Mgr. Benešová Marcela

6.B

20

19

-1

Čermáková Alena

6. ročník

39

38

-1

7.A

21

22

1

7. ročník

21

22

1

8.A

23

24

1

Morávek Petr

8.B

23

22

-1

Mgr. Nepustilová Jitka

8. ročník

46

46

0

9.A

21

21

0

Vaňátková Monika

9.B

22

23

1

Mgr. Pokorný Miroslav

9. ročník

43

44

1

Třídní učitel

Kratěnová Lucie

Mgr. Pacovská natálie
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Celkem

308

298

-10

1. stupeň

159

148

-11

2. stupeň

149

150

1

Úbytek žáků - odstěhování

Z předchozí tabulky je patrné, že škola patří mezi úplné základní školy. Přípravné třídy
ani vyrovnávací jsme neměli. 1.12.2008 došlo pro úbytek žáků ve druhém ročníku a odchodu
Mgr. Jankové na mateřskou dovolenou ke sloučení tříd 2.A a 2.B. Třídu Mgr. Jankové převzala
Mgr. Botlíková Lenka a třídní učitelkou sloučených druhých tříd se stala Mgr. Pašková Lenka.
Spádovost školy - škola nepatří mezi spádové, přesto do školy dojíždělo od začátku školního
roku 76 žáků, v závěru školního roku zůstal stav dojíždějících stejný. V následující tabulce je
přehled počtu žáků podle místa bydliště :

Žáci podle místa bydliště
Habartov

1

Jindřichovice

4

Jesenice

1

Kraslice

225

Krásná Lípa

1

Oloví

4

Rotava

54

Stříbrná

2

Šindelová

6

Celkem ve statistice

298

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 2008/2009
Učební plán pro 3.- 5. a 8. - 9. ročník : Základní škola, č. j. 16847/96-2
Učební plán pro 1. – 2. a 6. – 7. ročník „Škola pro život“
Kromě povinných předmětů byly na škole zavedeny:
-

volitelné předměty:
- informatika
- cvičení z matematiky
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- cvičení z českého jazyka
- německý jazyk
- zájmové kroužky
- 2 dyslektické kroužky - zaměřené na nápravu specifických
vývojových poruch učení
Ostatní zájmová činnost byla organizována Domem dětí a mládeže.
3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
25.8. 2008 nastoupily p. Monika Vaňátková, Alena Hégrová a Mgr.Hana Štípková na celý
úvazek.
Během školního roku ve škole zastupovaly Mgr. Bohumila Trohemčuková, Marcela Janková,
Anna Schrollová.
Od 26.11.2008 byla až do konce školního roku v pracovní neschopnosti Mgr.E.Janková a
1.12.2008 došlo ke spojení druhých tříd. Počet žáků v obou druhých třídách k 1.12.2008
klesl na 28 .Třídní učitelkou se stala Mgr.Pašková a Mgr.L.Botlíková byla určena jako třídní
učitelka do 3.A místo dlouhodobě nemocné Mgr.Jankové.
Na mateřské dovolené jsou k 30. 6. 2009 p. Mgr. Trohemčuková a Mgr. Pokorná.
Ukončení pracovního poměru : k 31. 7. 2009 skončila pracovní smlouva p.Petře Botlíkové
a rovněž k 31.7.08 dohodou ukončila pracovní poměr Mgr.Marcela Benešová.
Dálkové studium na PF :
p.Némethová - 5. ročník učitelství I.st.ZŠ, p.Čermáková – 1.ročník učitelství, I.st.ZŠ
DVPP – v rámcu DVPP se pracovníci školy zúčastnili celkem dvanácti školení zaměřených na
oblast výuky, tvorbu ŠVP a další.
Přehled pracovníků školy ve školním roce 2008/2009
1 Mgr. Vlček Josef
2 Mgr. Říhová Helena
3
4
5
6
7
8
9
10

Mgr. Benešová Marcela
Mgr. Botlíková Lenka
Botlíková Petra
Čermáková Alena
Mgr. Horvátová Jana
Hégrová Alena
Mgr. Cheníček Jan
Mgr. Cheníčková Libuše

ředitel školy
zástupce ředitele
školy
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka

Kval. Úvazek
a
1
a

1

a
a
n
n
a
n
a
a

1
1
1
1
1
1
0,7
0,5

11 Mgr. Janková Edita

učitelka

a

1

12

Janková Marcela

učitelka

a

1

13

Kratěnová Lucie

učitelka

n

1

učitel
učitel
učitelka
učitelka

a
n
n
a

0,5
1
1
1

14 Mgr. Marek Jaroslav
Morávek Petr
15
16
Némethová Marie
17 Mgr. Nepustilová Jitka
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18 Mgr. Pacovská Natálie
19 Mgr Pašková Lenka

25

Krupková Ivana

26
27
28

Hronová Jitka
Michorová Lenka

učitelka
učitelka
učitel + výchovný
poradce
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
ved. vychovatelka
ŠD
vychovatelka ŠD
vychovatelka ŠD

29

Fejková Vlasta
Rau Michaela

školnice
sekretářka

1+0,5
0,75

30

Makalová Marcela

sekretářka

0,75

31

Černá Vlasta

kuchařka

1

32
33
34
35
36
37
38
39

Daňková Hana
Jandíková Alžběta
Klofátová Anna
Heroutová Blanka
Kančiová Jaroslava
Matoušková Marie
Šudáková Yvetta
Vitoušová Teresa

vedoucí stravování
kuchařka
kuchařka
kuchařka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka

1
1
1
1

20 Mgr. Pokorný Miroslav
21 Mgr. Tovarová Ivona
22 Mgr. Štípková Hana
23
Vaňátková Monika
24 Mgr. Vojtěchová Hana

a
a

1
1

a

1

a
a
n
a

0,4
1
1
0,2

a

1

a
a

1
0,4

0,5 úvazku - topič
od listopadu 2008 - zástup za
p. Rau

4. Opravy na budovách ve školním roce 2008/2009.
- Na podzim roku 2008 byla provedena rozsáhlá oprava obložení schodiště ve
stravovacím pavilonu. Část tohoto obložení spadla vlivem stále sesedající
budovy.
- V hlavní budově školy proběhla první etapa výměny oken za plastová. Okna
byla vyměněna celkem v šesti učebnách. Zároveň proběhla v části těchto učeben
výměna nevyhovujících radiátorů.
- Oprava části obložení v kuchyni. Část tohoto obložení spadla ze stejných
důvodů jako na schodišti.
- V prvním patře hlavní budovy byla vybudována hygienická kabina pro dívky.
- Byla zahájena první etapa výstavby šaten pro tělocvičnu v prostorách bývalých
šaten na Plzeňce.
- V učebně výtvarné výchovy bylo vyměněno lino. Stejně tak bylo vyměněno
poškozené lino ve vstupní hale budovy družiny.
- Byly instalovány výlevky pro uklízečky v hlavní budově školy.
- Ve dvou učebnách v budově družiny bylo instalováno nové osvětlení.
5. Údaje o přijímacím řízení a přijímacím řízení na SŠ
Počet zařazených dětí do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010...............
zapsaných dětí v termínu zápisu .................................................

39
44

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

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Str. 5/14

Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, okres Sokolov

UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ 2008 - 2009
KONZERVATOŘE
Konzervatoř Plzeň

1

Konzervatoř a vyšší odoborná škola Praha 4

1

CELKEM

2
GYMNÁZIA
Víceletá gymnázia
Gymnázium Sokolov

3

CELKEM

3
Čtyřletá gymnázia
Gymnázium Sokolov
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy
Vary

1
1

CELKEM

2

CELKEM GYMNÁZIA

5

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Studijní obory
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

9

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Cheb

3

Hotelová škola Mariánské Lázně

2

Integrovaná střední škola Cheb

2

Střední škola živnostenská Sokolov

2

Soukromá obchodní akademie Sokolov

1

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s. r. o. Plzeň
Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy
Vary

1
1

Střední odborná škola pro administrativu EU Praha 9

1

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

1

Střední průmyslová škola Ostrov

1

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1

1

TRIVIS s. r. o. Karlovy Vary

1

Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola Praha 1

1
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CELKEM STUDIJNÍ OBORY SOŠ)

27

CELKEM STUDIJNÍ OBORY (K + G + SOŠ)

34

Učební obory
Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary

3

SOŠ obchodu, provozu hotelů a střední odborné učiliště s. r. o. Karlovy Vary

1

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9

1

Střední odborné učiliště služeb Praha 9

1

Hotelová škola Mariánské Lázně

2

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

4

Střední škola živnostenská Sokolov

4

Střední odborné učiliště drogistické Mariánské Lázně

1

CELKEM UČEBNÍ OBORY SOŠ

17

CELKEM ABSOLVENTI

51

6. 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
2007/2008 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.
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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.

Tabulka hodnocení chování
za celý školní rok 2008/2009
Pochvaly ŘŠ
Důtky ŘŠ
Snížené známky z chování celkem
z toho 2. stupeň
z toho 3. stupeň
Pochvaly TU

počet žáků
10
16
6
4
2
188

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 je nižší v porovnání se školním rokem 2007/2008. Příčinou
řady důtek nebo snížených známek z chování byly neomluvené zameškané hodiny. Jednotlivé
případy pak byly řešeny s rodiči, ve vážnějších případech pak s odborem sociální péče MÚ.
7. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí
Kontrolní orgány a ČŠI provedly ve školním roce 2008/2009
- dvakrát ve školním roce byly provedeny kontroly plateb pojistného – bez
zjištěných závad
- v září 2008 byla provedena kontrola KHS v kuchyni. Nebyly zjištěny závady.
- v květnu 2009 byla provedena kontrola KHS celého objektu. Kontrola nenalezla
vážnější závady. Drobné závady byly již odstraněny, nebo se na jejich odstranění
pracuje.
8. Součásti školy jsou i školní družina a školní jídelna.
Š k o l n í d r u ž i n a měla ve školním roce 2008/2009 3 oddělení.
Výchovně vzdělávací činnost vycházela z Vyhlášky MŠMT o ŠD, plánu práce školy a
byla podrobně rozpracována v plánu metodického sdružení ŠD.
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.
K docházce bylo přihlášeno 78 žáků pravidelně docházejících a 5 žáků dojíždějících, kteří
docházeli do ŠD nepravidelně.
V letošním školním roce žáci platili školné 40,- Kč měsíčně, které bylo použito na nové
hry, hračky, stavebnice, sportovní potřeby a výtvarné pomůcky.
Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle 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:
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• 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.
Schůzky metodického sdružení se uskutečňovaly podle plánu a potřeby.
Vychovatelky vždy podle potřeby zastupovaly učitelky a vypomohly při školních výletech.

CELODRUŽINOVÉ AKCE
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
ČERVEN

: zábavné odpoledne na zahradě, opékání špekáčků
: turnaj ve vybíjené
: „Drakiáda“ – pouštění draků
: mikulášská besídka s „Mikulášem, čertem a andělem“
: vánoční besídka u stromečku - poslech a zpěv vánočních koled s rozbalením
nových her, hraček a stavebnic
: „Tvoříme ze sněhu“ – soutěže o ceny
: dětský karneval - přehlídka masek, soutěže, tanec s hudbou, pohoštění
: výtvarná soutěž „Velikonoční kraslice“
: soutěž „Král slovíček“
: "Rej čarodějnic" - spojený s tancováním a soutěžemi
: Den dětí – „Z pohádky do pohádky a pohádkový jarmark“
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: rozloučení se školním rokem - opékání špekáčků, diskotéka

Š k o l n í j í d e l n a poskytovala stravování (obědy) ve školním roce 2008/2009 průměrně
denně
172 žákům
33 zaměstnancům školy
62 cizím strávníkům
Výdej stravy probíhal v době od 11,15 h do 14,00 h.
9. Údaje o mimoškolních aktivitách
Vyhodnocení minimálního preventivního programu ve šk. roce 2008/2009
Školní metodik prevence předložil vedení školy 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.

Reprezentace školy ve školním roce 2008/2009
Soutěž

Datum

Úroveň

Třídy

Fotbal

Umístění

8.10.2008

Okrskové kolo

8.-9.tř. 1.místo

Atletický čtyřboj

10.10.2008

Okresní kolo

Přespolní běh

14.10.2008

Okresní kolo

Přehazovaná

15.10.2008

Okrskové kolo

8.-9.tř. 16.místo
6.účast
8.AB
5.-4.tř. 1.místo

Přehazovaná

21.10.2008

Okresní kolo

5.-4.tř. účast

Gymnastický trojboj

20.11.2008

Okresní kolo

4.A.B

Plavání II.stupeň

8.12.2008

Okresní kolo

6.-9.tř. 9.místo

Florbal

9.12.2008

Okrskové kolo

Florbal

9.12.2008

Okrskové kolo

Plavání I.stupeň

10.12.2008

Okresní kolo

st. žáci 3.místo
st.
2.místo
žákyně
4.-5.tř. 4.místo

Šachy

15.12.2008

Okresní kolo

8.-9-tř. 1.místo

15.místo

Chemická olympiáda

7.1.2009

Školní kolo

9. tř.

1. a 2. místo

Soutěž pro
dyslektické žáky

13.1.2009

Okresní kolo

4.tř.

účast

Chemická olympiáda

26.1.2009

Okresní kolo

9. tř.

3.místo
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28.1.2009

Okresní kolo

Silový víceboj

4.2.2009

Okresní kolo

Silový víceboj

4.2.2009

Okresní kolo

Košíková

13.3.2009

Okrskové kolo

Košíková

17.3.2009

Okresní kolo

Košíková

13.3.2009

Okrskové kolo

Košíková

17.3.2009

Okresní kolo

Košíková

27.3.2009

Okrskové kolo

Košíková

27.3.2009

Okrskové kolo

Čtenářská soutěž
Biologická
olympiáda

11.3.2009

Okresní kolo

ml.
žáci
st. žáci
ml.
žáci
ml.
žáci
4.5.třída
4.5.třída
8.9.třída
8.9.třída
3.třída

12.3.2009

Školní kolo

8. A

1. místo

13.3.2009

Okrskové kolo

4.,5.tř.

1.místo

13.3.2009

Okresní kolo

6. B
9. B

2. místo
9. místo

16.3.2009

Okresní kolo

9.tř.

9.místo

Basketbal

17.3.2009

Okresní kolo

4.,5.

8.místo

Zeměpisná
olympiáda

18.3.2009

Okresní kolo

9.tř.

4.místo

Recitační soutěž

19.3.2009

Okresní kolo

2.-5.tř. účast

Chemická olympiáda

27.3.2009

Krajské kolo

9. B

4.místo

Košíková

27.3.2009

Okrskové kolo

8.,9.tř.

4.místo

Vybíjená
Dějepisná olympiáda

2.4.2009
6.4.2009

Okrskové kolo
Krajské kolo

4.,5.
9. B

2.místo
10.místo

Biologická
olympiáda

17.4.2009

Okresní kolo

8. A

8.místo

Pálí mi to?

28.4.2009

Okresní kolo

5. třída 1.místo
5. třída 2.místo

Závody ve šplhu
Odbíjená
Soutěž mladých
cyklistů

30.4.2009
4.5.2009

Okresní kolo
Okrskové kolo

7.5.2009

Okresní kolo

Volejbal

7.5.2009

Okrskové kolo

Volejbal

7.5.2009

Okrskové kolo

Mc Donald's Cup

7.5.2009

Okrskové kolo

9. třída 2. místo
2. - 3. 1. místo kat. A
třídy
3. místo kat. B

Volejbal

12.5.2009

Okresní kolo

8.,9.tř.

Pohár rozhlasu

19.5.2009

Okresní kolo

Mc Donald's Cup

20.5.2009

Okresní kolo

6.,7.tř.
2. - 3.
třídy

Pohár rozhlasu
Soutěž v
matematice

21.5.2009

Okresní kolo

8.,9.

13.místo

2.6.2009

Okresní kolo

4.třída

účast

Košíková
Olympiáda v
anglickém jazyce
Olympiáda v českém
jazyce
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5.místo
8.místo

Dějepisná olympiáda

4.místo
12.místo
13.místo
1.místo
1.místo
8.místo
2.místo
4.místo
účast

5.třída účast
9.třída 2.místo
5. třída
8. třída účast
9. třída 1. místo

4.místo
16.místo
6. místo
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Atletická
všestrannost

11.6.2009

Okresní kolo

2.-5.tř. 2.místo

Podíleli jsme se na projektech :
Správná volba oboru – začátek dobré kariéry.
Merkur – zlepšování podmínek pro výuku technických oborů.

Přehled akcí ve školním roce 2008/2009
Akce s Policií ČR – „Jezdíme s úsměvem“
účast žáků 4. a 5.tříd
Beseda „Žárovkou na Měsíc“
I.st.
Beseda na téma „Drogy“ ( p.Chlouba, p.Hájková)
I.st.
Beseda na téma „Drogy“ ( p.Pospíšil)
II.st.
Beseda na téma AIDS ( p.Pospíšil)
II.st.
Beseda se spisovatelem A.Dudkem
I.st.
Besedy s Policií ČR
( p.Chlouba, p.Hájková)
I.st., II.st.
Den otevřených dveří Policie Kraslice
I.st., II.st.
Den Země
I. a II.st.
Divadelní přestavení (Cheb, Karlovy Vary)
I.st., II.st.
Dopravní hřiště Sokolov
4.třída
Exkurze EKODEPON
6.B, 8.A
Elektrárna v Tisové
II.st.
Elektrowin
I.st., II.st.
Exkurze ( zámek Sokolov, SŽŠ Sokolov, odloučené pracoviště Kraslice, ISŠTE
.
Sokolov, Amati- Denak, Chemické závody Sokolov)
Koncerty
I.st., II.st.
Lesní hry v Mühlleitenu
I.st.
Loutkové divadlo
I.st., II.st.
Maškarní rej
děti ve ŠD
Návštěva hvězdárny
II.st.
I.st., II.st.
Návštěvy Městské knihovny v Kraslicích
I.st., II.st.
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Oslava svátku Halloween
I.st.
Pálení čarodějnic
děti ve ŠD
Pirátská stezka
I.st.
Pomoc lesní zvěři
odevzdali jsme 364 kg kaštanů, 4 kg žaludů, 214 kg st. chleba
Projekt – Správná volba oboru
8. a 9. tř.
Přednáška MUDr.Bolena
II.st.
Setkání s p.Kantnerem
I.st.
Soutěž s Ajaxem
2. a 3.třídy
Sportovně branný den
I.st.
Svátky jara – výstava v DK
práce žáků
I.st., II.st.
Školní akademie
I. a II.st.
Třídní výlety
I.st., II.st.
Účast v soutěži BESIP
I.st., II.st.
Vánoční besídky
I.st., II.st.
Vánoční koncert
I.st., II.st.
Výchovné koncerty
I.st., II.st.
Výlet na Novou Ves
II.st.
Výstava „Republika“ v Národním muzeu v Praze
II.st.
I., II.st.
Výstava v DK Kraslice v Kraslicích práce žáků
Vystoupení žáků pro „Klub důchodců“
I.st.
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10. Stanovení hlavních úkolů pro školní rok 2009/2010
1.

Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy a dokončit jeho další verzi pro 4.
a 9. ročníky do konce června 2010 na základě zkušeností ze školního roku 2008/2009.

2. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy,
zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti
školní družiny.
3. Pořádat akce, při kterých se rodiče mohou přímo účastnit na práci školy a školních akcích.
4. DVPP zaměřit
na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, získávání praktických
psychologických dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací,
asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní docházky.
5. Zlepšit propagaci práce školy v tisku, v místních
rodičovskou veřejností.

novinách a dalších médiích, mezi

6. Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích ve spolupráci s DDM a kroužcích pořádaných
školou.
7. Usilovat o zlepšení spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou.
8. V kritériích pro udělování nadtarifních složek platu zohlednit především podíl zaměstnanců na
plnění výše uvedených bodů plánu práce školy.
9. Zaměřit se na výchovu k volbě povolání a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému
životnímu stylu.
10. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu
využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a způsoby
práce, pozitivní motivaci.
11. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči
o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování
o žáky se zdravotním postižením.
12. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.
13. Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků.
14. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, zlepšit informovanost rodičů
a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek školy.

15. Ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat ve výměně oken a radiátorů v hlavní budově.
16. Dokončit výstavbu šaten k tělocvičně
Úkoly stanovené ve výroční zprávě ze školního roku 2007/2008 na rok 2008/2009 byly
průběžně plněny. Byla např. vytvořena nová verze ŠVP a na jeho úpravách budeme pokračovat
i v roce následujícím. Zlepšila se propagace školy v tisku i na stránkách školy. V oblasti
využívání výpočetní techniky žáky i učiteli jsme rozšířili vybavení učebny VT na 20 počítačů a
jednu učebnu jsme v roce 2009 vybavili interaktivní tabulí. Celkově lze hodnotit, že úkoly
stanovené na školní rok 2008/09 byly splněny.
Přílohy:
Výsledky vzdělávání v prvním pololetí školního roku 2008/2009
Výsledky vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2008/2009
Rozdělovník: Město Kraslice – odbor školství a kultury
Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Karlovy Vary
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