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1. Charakteristika školy – kód v Rejstříku škol 79-01-C/01 

   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je hlavním dokumentem pro 

určení účelu a předmětu činnosti školy. Cílem je rozvoj vědomostí, 

dovedností, postojů, hodnot získaných základním vzděláváním. Poskytuje 

ţákům obsahově širší všeobecné nebo odborné vzdělání spojené se 

všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Součástí 

vzdělávání je i vytváření předpokladů pro plnoprávný osobní a občanský 

ţivot, samostatné získávání informací a celoţivotní učení, příprava na další  

navazující studium. 

    2. základní škola Cheb je úplná základní škola, která se nachází téměř 

v centru města. Zřizovatelem školy je Město Cheb. Školní hřiště, které se 

nachází nedaleko od školy, je vyuţíváno i pro veřejnost. Je v provozu i 

během letních prázdnin. 

   Pro stravování ţáků je vyuţívána školní jídelna v Brandlově ulici.   

   Součástí školy je školní druţina, která má 3 popř. 4 oddělení. Provoz 

druţiny je denně 6.30 – 7.40 a 11.40 – 16.30 hod. V odpoledních hodinách 

mohou děti vyuţívat školní atrium. Školní druţinu mohou ţáci navštěvovat i 

během podzimních, jarních a velikonočních prázdnin a to vţdy na ţádost 

rodičů. 

   Pro výuku škola vyuţívá dvě menší tělocvičny, dvě počítačové pracovny, 

školní dílny, kuchyňku, odborné pracovny Fy, Ch, VV, HV, školní knihovnu 

(otevřena pro ţáky denně kaţdou velkou přestávku) a školní hřiště. V kaţdé 

třídě je moţnost připojení k internetu. V rámci inovace výuky  a zavádění  

nových metod a forem práce vyučující pro výuku vyuţívají moderní 

komunikační technologie. Proto je v současné době  téměř kaţdá třída  školy 

vybavena  interaktivními tabulemi a  další audiovizuální technikou.  

 

   Doplňková činnost školy – pronájem tělocvičen a učeben 

 

   Ve školním roce 2019/2020 měla škola  celkem 18 tříd, k 30. 9. 2019 byl 

počet dětí 425/229 dívek  (snížení celkového počtu o 17 žáků), na prvním 

stupni 10 tříd s 221 žáky (121 dívek), na 2. stupni 8 tříd s 204 žáky (108 

dívek). K povinné školní docházce nově do 1.tříd nastoupilo  43 žáků/21 

dívek.             

Během školního roku 2019/20 jsme přijali  v 1.pololetí 13/8  žáků,                 

ve 2.pololetí 12/7  nových žáků.  

Z  celkového počtu plnilo 17 žáků povinnou školní docházku v zahraničí. 

Podle individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami se vzdělávalo  59 žáků, celkový počet žáků se SVP 

byl 75. 

Školní družinu navštěvovalo 90 žáků (žáci 1. – 4. třídy). 



    

   Díky své poloze má škola poměrně velkou spádovou oblast – Okrouhlá, 

Tuřany, Lipová, Odrava, Libá, Pomezí nad Ohří. Dojíţdějí k nám i ţáci 

z dalších obcí -  Plesná, Skalná, Františkovy Lázně. 

 

   Škola nemá ţádné specifické zaměření. Jejím  kladem je mnoţství 

mimoškolních  aktivit ve spolupráci s DDM Sova, které vyučují naši 

pedagogové (viz níţe).      

   

  V tomto školním roce se v 1.- 9. ročníku vyučovalo podle Školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Americká, Třetí upravená 

verze, platnost od 1. 9. 2016. 

 

   Při škole pracuje SRPDŠ, sportovní klub AŠSK, a podle zákona 

561/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů Školská rada v tomto sloţení : 

 

Za zřizovatele :  Mgr. Marie Mudrová 

                            Jiří Černý 

                            Samuel Sichrovský 

Za rodiče :         Romana Caranová Rathouská 

                            Václav Lukeš 

                            Václav Kroupa 

Za zaměstnance : Mgr. Iveta Macková – předseda 

                               Mgr. Zuzana Šantrochová 

                               Mgr. Eduard Lhoták     

 

 

 

 

Škola má dohodu o spolupráci s MŠ 26. dubna. 

 

Při škole pracuje školní parlament – je tvořen zástupci ţáků 4. – 9. tříd 

a jeho činnost  řídí paní učitelka K.Havlíková. 

 

   Vedení školy pracuje ve složení  : Mgr. Bohumil Jecha – ředitel školy,  

Mgr. Iveta Macková – statutární zástupce ředitele školy 

 

Celková koncepce školy spočívá v začleňování ţáků ze znevýhodněného 

prostředí do běţného ţivota nejen naší školy. 

 

 

 

 



2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva    

    

   Ve školním roce 2019/2020 se vyučovalo podle schválených učebních 

plánů, které odpovídaly RVP ZV s účinností od 1. 9. 2016. 

 

   V 1. - 9. ročníku se vyučovalo podle ŠVP ZV s motivačním názvem ŠVP 

ZV Americká, Třetí upravená verze, platnost od 1. 9. 2016 

 

        V tomto školním roce se vyučovaly volitelné předměty : 

 

6. ročník :   Technické činnosti 

                   Příprava pokrmů 

                   Administrativa 

 

7. ročník : Praktika z přírodopisu 

                  Konverzace v angličtině 

                  Konverzace v němčině 

                  Mánes 

                  Příprava pokrmů 

                  Administrativa 

 

8. ročník : Praktika z přírodopisu 

                  Praktika z chemie 

                  Technické činnosti 

                  Konverzace v angličtině 

                  Cvičení z českého jazyka 

                  Příprava pokrmů 

 

9. ročník :  

                  Cvičení z českého jazyka 

                  Příprava pokrmů 

                  Technické činnosti 

                  Konverzace v angličtině 

 

7. ročník a 8. ročník v současné době patří mezi nejpočetnější třídy a tak VP 

proběhlo jako dvouhodinovka ve 4 skupinách. 

  

Od 7. ročníku se ţáci učí druhý cizí jazyk (AJ a NJ).  

 

Nápravná péče pro ţáky s SVP (tzv. předmět speciálně pedagogické péče)  

probíhala  v pěti skupinách. 

 

 



 

3. Personální podmínky vzdělávací činnosti 

         

  Počet pedagogických pracovníků byl 28, z toho ţen bylo 23.  Přepočteno na 

plně zaměstnané činil stav celkem 25,4 z toho ţen 20,5. 

 

1. stupeň – 18/18 ţen, přepočteno na plně zaměstnané 12,1/12,1 

2. stupeň – 18/13 ţen, přepočteno na plně zaměstnané 13,3/8,4  

 

Bez kvalifikace : 1. stupeň – 0 

                             2. stupeň – 1 

                             Celkem – 1 

   Všichni  učitelé absolvovali vzdělávací kurzy, dále se vzdělávají 

samostudiem a v co největší moţné míře navštěvují DVPP. Paní učitelka 

2.stupně bez kvalifikace  studuje jednooborové bakalářské studium, které 

dokončí v září roku 2020. 

 

Třídní učitel/ky : 

 

1.A Mgr. Vítková Irena 

1.B Mgr. Valentová Růžena 

2.A Mgr. Jelínková Jana 

2.B Mgr. Bělochová Ivana 

3.A Mgr. Černá Pavla 

3.B Mgr. Vojíková Barbora 

4.A Mgr. Mičanová Iva 

4.B Mgr. Hájková Elena 

5.A Mgr. Richtrová Zdeňka 

5.B Mgr. Dénešová Nosková 

Barbora 

6.A Mgr. Zahradníková Hana 

6.B Mgr. Procházka Pavel 

7.A Mgr. Toms Zdeněk 

7.B Mgr. Strejček Vladimír 

8.A  Havlíková Kateřina 

8.B Mgr. Hanušová Petra 

9.A Mgr. Hrdinová Tereza 

9.B Mgr. Bednářová Barbora 

 

 

 

 



 

Netřídní učitelé : 

Mgr. Hruboňová Ivana 

Mgr. Lhoták Eduard 

     Mgr. Šantrochová Zuzana 

Mgr. Sobotková Červenková Hana 

Mgr. Černá Petra 

Mgr. Fialová Raisa 

 Janoušková Eva 

 

 

Vychovatelky ve školní družině : 

 

Šárka Mulačová 

     Pavla Procházková 

     Milada Skribeková 

Eva Koucká – vedoucí vychovatelka 

 

 

Výchovná poradkyně : 

Mgr. Hruboňová Ivana – pro 2.stupeň 

Tato paní  učitelka dokončila v červnu 2016  Studium  pro výchovného 

poradce a má vystudovanou Univerzitu Karlovu, obor Speciální pedagogika. 

Mgr. Šantrochová Zuzana – pro 1.stupeň 

Tato paní  učitelka dokončila  na podzim 2018  Studium  pro výchovného 

poradce a má vystudovaný obor Speciální pedagogika. 

Školní parlament :  Kateřina Havlíková 

 

Koordinátor tvorby ŠVP ZV:   Mgr. Elena Hájková 

 

Metodik prevence sociálně – patologických jevů :  

 

     1. stupeň     Mgr. Růţena Valentová – dokončila  studium specializační  

     2. stupeň     Mgr. Tereza Hrdinová 

 

Metodik ICT a spolupracující  správce počítačové sítě:   Mgr. Zdeněk 

Toms 

 

Metodik EVVO : 

 

1.stupeň    Mgr. Barbora Dénešová Nosková  

2.stupeň    Mgr. Hana Zahradníková 

 



 

Školní zdravotník :         

 

Mgr. Zuzana Šantrochová 

 

Asistent pedagoga :  

     Monika Bařinová          

     Šárka Mulačová                                                                   

     Blanka Štěpinová 

     Milada Skribeková 

     Pavla Procházková   

                                                                                                                                   

Dále na škole pracovaly 3 pracovnice ekonomického úseku   a 5 pracovníků 

ÚÚÚ. 

 

 

4. Přijímací řízení a zařazování žáků 

 

   Do 1. tříd bylo k 31.5.2020 zapsáno 40 ţáků,  z toho  10 ţáků po odkladu 

školní docházky. 9 zákonných zástupců zaţádalo o odklad školní docházky. Pro 

školní rok 2020/21 budou tedy zřízeny dvě první třídy s ideálním počtem dětí ve 

třídě. 

 

Výsledky přijímacího řízení: 
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V Karlovarském kraji dále studuje 47 z 51 vycházejících ţáků celkem (48 

vycházejících ţáků z 9.tříd a 3 ţáci z 8.tříd). 



Bez dalšího vzdělávání jsou 4 ţáci (cizinci + ţáci z nepodnětného rodinného 

prostředí, jejichţ zákonní zástupci byli opakovaně upozorňováni).  

V letošním školním roce byla řešena 1 ţádost o prodlouţení školní docházky. 

OBLAST  PROFESNÍ ORIENTACE 

Po celý rok byli ţáci i rodiče průběţně informováni  formou prezentací středních 

škol a učilišť, při výuce v hodinách předmětu Svět práce, na TK, Burzou škol     

o moţnostech dalšího studia.  

Naši ţáci kaţdoročně před přijímáním na střední školy projdou v 9.tř. 

testováním SCIO, na jehoţ základě se mohou rozhodnout pro další vzdělávací 

dráhu. V 8.tř. profiorientaci testují jen ţáci přihlášení. V letošním školním roce 

z důvodu  Covid – 19 testování neproběhlo. Pravidelné SCIO testování ţáků            

5. a 7. tříd se v letošním školním roce  neuskutečnilo. 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím 

programem 

  

Letošní školní rok byl ovlivněn celosvětovou pandemií koronaviru.                  

11.3. byly školy na základě nařízení Bezpečnostní rady státu ČR uzavřeny a 

prezenční výuka přešla na distanční výuku pro ţáky nepovinnou.                                                           

Distanční výuky se nezúčastnilo 33 ţáků. Ţáci  nereagovali na ţádný 

z nabízených způsobů předávání  a kontroly DÚ – osobní kontakt, whatsapp, 

email, aplikace Škola v pyţamu. 

Prospěch 

Celkový počet žáků :                450/248 dívek 

Prospělo s vyznamenáním :     260 

Prospělo:                                   168 

Neprospělo:                                22 ( včetně 18 ţáků studujících v cizině a 

nekonajících zkoušku, ţáků po neúspěšné  komisionální zkoušce - 7.třída ČJ – 1, 

ţáků s hodnocením v náhradním termínu z důvodu  vysoké  absence, 

chybějícího hodnocení za 1.pololetí  – 1, ţáků s neprospěchem a vycházející  ze 

7.třídy - 2) 

 

 1 ţákyně 1.třídy  studující v zahraničí měla konat komisionální hodnocení 

v náhradním termínu. Z důvodu pandemie Covid – 19 se k přezkoušení 

nedostavila a termín byl přeloţen. 

 

Chování 

Na konci 2. pololetí dostalo 204 ţáků pochvalu třídního učitele především za 

vzorné plnění studijních povinností během distanční výuky. 



 

Důtka ředitele školy byla uloţena za první pololetí školního roku 14 ţákům,  2. 

stupeň z chování  dvěma  ţákům a 3.stupeň z chování  jednomu  ţákovi. 

Během zkráceného 2. pololetí byly uloţeny 4 důtky ředitele školy. 

 

OBLAST SPECIÁLNĚ  PEDAGOGICKÁ 

 

Počet žáků s SVP: 1.st. - 45 

                                2.st. - 30  

 

Počet žáků s IVP: 1.st. - 37 

                               2.st. - 22 

 

Počet nevyřízených vyšetření PPP: 0 

Počet dětí s doporučením pedagogického asistenta ( i sdíleného): 

1. st. - 3 

2. st. - 1 

Počet pohovorů s rodiči celkem:                                                                                                 

1. st. - 31 

2. st. - 9 

Počet výchovných komisí celkem:  1. st. - 3    ,  2. st. - 2 

Důvod:  Záškoláctví - 2 

               Prospěch- 1 

               Rodinné prostředí - 0 

               Špatná spolupráce se školou - 0 

               Kázeňské problémy ve škole - 2 

               Šikana – 0 

Během školního roku proběhla v PPP a SPC vyšetření u žáků: 

U 28 ţáků byla doporučena PO 3 (z toho LMP 10 ţáci ,OMJ 8 ţáci, 1 nadaný 

ţák),  PO 2 má  42 ţáků, zbývající  mají PO 1 . 

Na škole působilo  5 AP.   

Práce se žáky s poruchami učení: 

Ve spolupráci PPP, výchovného poradce, třídního učitele a vyučujících 

dotyčných předmětů se s ţákem se SPU pracuje dle IVP v hodinách. V případě 

potřeby a na základě doporučení PPP a SPC byly zajištěny i nápravy ţáků 

v rozsahu 1- 2x týdně (5 skupin PSPP – 15 ţáků). Většina hodin byla 

realizována v klasické učebně s pomocí kompenzačních pomůcek (bzučáky, 



čtecí okénka, pracovní tabulky Piccolo a pracovní listy, výukové programy, 

práce na interaktivní tabuli). V průběhu školního roku probíhaly 1-2x týdně PI u 

33 ţáků 1. a 2. stupně  

Bylo realizováno doučování 7 cizinců v rámci úpravy obsahu vzdělávání  (3x 

týdně po jedné vyučovací hodině).                                                                                                                      

V tomto školním roce byl podán, schválen a započala realizace projektu 

rozvojového programu Podpora  vzdělávání  cizinců ve školách. Dalším 

přínosem nejen pro naši školu je vybudování učebny MTU ( spolupráce s MAP 

). 

Spolupráce s dalšími institucemi: 

Kromě PPP a SPC spolupracuje škola i s OSPOD v Chebu hlavně při řešení 

problémů školní docházky (skryté záškoláctví, neomluvené hodiny). Tuto 

evidenci vedou jednotliví TU. Při zjištění neomluvené absence postupují 

v souladu s vnitřním řádem školy.                                                                  

Během školního roku proběhly dvě případové konference. 

Škola opakovaně spolupracuje s DDM Sova v rámci dopravní výchovy pro ţáky 

4. tříd.                                                                                                                    

Výuka probíhá na dopravním hřišti ve třech etapách:                                      

první část:  podzim - jízda na dopravním hřišti, jízda zručnosti a teorie v budově 

(přednost jízdy na křiţovatce, řízení provozu na křiţovatce).                                    

druhá část: jaro – prohloubení teorie a řešení křiţovatek a zároveň jízda na 

dopravním hřišti                                                                                                     

třetí část: zkoušky na průkaz cyklisty  –  jízda na dopravním hřišti, jízda 

zručnosti, testy.                                                                                                          

Třetí část dopravní výuky vzhledem k pandemii neproběhla. 

Další spolupráce školy a DDM Sova probíhá v rámci zájmových krouţků. 

Pohovory s rodiči a výchovné komise 

Pokud problém se ţákem přetrvává, je přizván rodič a z jednání je pořizován 

záznam z pohovoru s rodiči, který si TU i VP archivují pro případná další 

jednání. Jednu kopii tohoto záznamu obdrţí i rodič. V případě, ţe i poté 

výchovné či studijní problémy přetrvávají, je svolána výchovná komise sloţená 

z výchovného poradce nebo metodika prevence, zástupce vedení školy, třídního 

učitele a v případě potřeby i dalších vyučujících. Výchovná komise je řízená 

výchovným poradcem či vedením školy. Z jednání se opět pořizuje záznam a 

v jedné kopii je předán i rodiči. V případě, ţe by ani výchovná komise neměla 

patřičný vliv na pozitivní změnu v problémovém chování ţáka, škola začíná 



spolupracovat s OSPOD Cheb a dalšími institucemi, které mohou zjednat 

nápravu. V tomto školním roce bylo evidováno 40 pohovorů s rodiči, proběhlo 5 

výchovných komisí. (1 za účasti zástupce z OSPOD). Počet se tedy celkově 

oproti minulému školnímu roku sníţil. 

 

 

Úspěchy v soutěžích a olympiádách 

 

Pravidelně na předních místech bývá naše škola  ve sportovních a výtvarných 

soutěţích, které pořádá Muzeum Cheb a GVU. 

Ţáci školy se pravidelně zúčastňují mnoha vyhlášených soutěţí a olympiád, jak 

vědomostních, tak i sportovních.  

Olympiády a soutěţe - český jazyk, dějepis, německý jazyk, anglický jazyk, 

přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, čtenářská soutěţ 

- Pythagoriáda – 6. – 7. třídy 

- Matematický klokan - Cvrček 

                                                      - Klokánek 

                                                      - Benjamín 

                                                      - Kadet 

               -    Pangea 

- Přírodovědný klokan – 8.-9.třídy 

- soutěţ hlídek mladých zdravotníků 

- minikopaná – 6. – 9. ročník 

- přespolní běh – 1. a 2. stupeň 

- přehazovaná 

- vybíjená 

- plavání 

- florbal ( okresní kolo pořádala naše škola ) 

- stolní tenis ( SOK pořádala naše škola ) 

- košíková 

- sportovní gymnastika 

- McDonaldś Cup 

- dopravní soutěţ cyklistů 

- Pohár rozhlasu 

 

 

Některé z těchto soutěţí proběhly vzhledem k pandemii  jen v rámci školních 

kol, některá okresních kol. 

Úspěchy jsme zaznamenali v okresních kolech olympiád:                                         

-   Olympiádě z českého jazyka, 8. a 12. místo – Komárková Aneţka, Kremová 

Lucie                                                                                                                                

-  Dějepisné olympiádě,  8. a 10. místo -Huk Petr, Brettlová Barbora 



- Olympiáda z německého jazyka (8. a 9.tř.), 5.místo – K.Houdková 

- Olympiáda z anglického jazyka , 3.místo – Š.Luhanová 

- Olympiáda z anglického jazyka , 5.místo – D.Císler 

 

Soutěţili samozřejmě  i ţáci školní druţiny – např. vybíjená, stolní hry, 

štafetové závody, přehazovaná, vědomostní soutěţe. 

 

 

   6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Školní metodik prevence:  Mgr. Růţena Valentová (1. stupeň) 

                                              Mgr. Tereza Hrdinová (2. stupeň) 

 

 

 

Minimální preventivní program pro rok 2019/2020  - dařilo se nám plnit 

stanovené úkoly i cíle a udrţet dobrou atmosféru ve škole bez častých projevů 

rizikového chování mládeţe. Proběhla řada specifických i nespecifických 

preventivních programů na obou stupních podle plánu. Cílem prevence bylo 

předcházet projevům rizikového chování, v případě jejich zjištění ve spolupráci 

s rodiči i dalšími institucemi zamezit jejich dalšímu šíření. Svoji pozornost jsme 

zaměřili na posílení kladného sebehodnocení, schopnosti samostatného 

rozhodování, asertivity ţáků, u kterých se projevují náznaky nízké sebedůvěry a 

nerozhodnost. Do realizace byli zapojeni všichni ţáci, pedagogičtí pracovníci, 

rodiče ţáků, lékaři a další odborníci, kteří svou činností regulují a ovlivňují 

postoje ţáků v oblasti prevence. 

 

Oblasti prevence: 

 

1. alkohol,  kouření, drogy 

2. komunikace a vztahy mezi ţáky  

3. kybersvět a zneuţívání internetové komunikace  

4. školní šikana  

5. záškoláctví  

 

Přehled činností v rámci prevence pro školní rok 2019/2020: 

Jednorázové aktivity  

Seznámení výchovného poradce a všech vyučujících s programem prevence 

rizikového chování, jejich spolupráce na jeho plnění, začlenění problematiky 

prevence do výuky (třídnické hodiny, hodiny ORV, Př, Přp, Tv). Vytvoření 

MPP a jeho zveřejnění na webových stránkách školy ve spolupráci s ostatními 

pedagogy. Seznámení pedagogických pracovníků s obsahem MPP. Seznámit 



rodiče na třídních schůzkách s obsahem MPP a celkově preventivní činností 

v rámci ŠVP včetně uvedení důleţitých kontaktů. 

 

 

Přehled výchovných akcí školního roku 2019/2020 (1.stupeň): 

 

Městská policie Cheb: 

-  prevence kriminality (MP Cheb, Andrea Lokingová) 

- závislosti (MP Cheb, Andrea Lokingová) 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí: 

- šikana (OSPOD, Simona Weiserová) 

 

Přehled výchovných akcí školního roku 2019/2020 (2.stupeň): 

 

Čas proměn: beseda pro dívky ze 7. ročníku o pohlavním dospívání 

Na startu muţnosti: beseda pro chlapce ze 7. ročníku o pohlavním dospívání 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí: domácí násilí – 8. třídy  

Internetem bezpečně – Roman Kohout: 8. ročník 

- prevence kyberšikany, riziko sociálních sítí (Facebook, Instagram) 

Kyberbezpečnost a kyberhygiena – 6., 7. ročník 

Prevence HIV/AIDS -  Dům světla Praha – 9. ročník 

                                   

Beseda s diskuzí nad tematikou kyberšikany „Bezpečný internet“ – 1. a 2.stupeň 

v rámci ORV, Př, Přp 

Dotazníkové šetření třídních vztahů – 1. a 2. stupeň dle potřeby pro zjištění 

klima ve třídě.  

Besedy na téma zdravého ţivotního stylu – 1. a 2. stupeň 

Rizikové chování u ţáků (ve třídách) řešíme ve spolupráci s TU, popř. VP, 

zákonnými zástupci, řešené případy evidujeme.  

Další plány: 

  Pokračovat v programu cílené prevence rizikového chování  

 Zaměřit se na oblast prevence v oblasti kouření ţáků, uţívání měkkých drog 

 Eliminovat narůstající agresivitu mezi některými ţáky  

 Diskutovat s ţáky na 1. a 2. stupni na téma kybernetiky, kyberšikany 

 

Vzdělávání metodiků prevence ve školním roce 2019/2020: 

DVPP a schůzky školního metodika: 

- Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně 

patologických jevů, NIDV KV, konec studia květen 2020 – Mgr. Růţena 

Valentová 



- Jednání  týmu pro mládeţ (září 2019/červen 2020) 

- Město Cheb – prevence sociálně patologických jevů (prosinec 2019 – KC 

Svoboda) 

 

                                                                                                     

 

   7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

V tomto školním roce dokončila  paní učitelka Valentová studium k výkonu 

specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů. Toto studium 

ukončila v květnu 2020. 

Paní učitelka Zahradníková a paní učitelka Bednářová  dokončily  v rámci 

Programu celoţivotního vzdělávání doplňující studium speciální pedagogiky 

(250 hodin, akreditace MŠMT č. j.:33037/2018-1-869) 

 

DVPP ve školním roce 2019/20 bylo zaměřeno nadále na společné vzdělávání, 

na diagnostiku dětí se vzdělávacími poruchami, na preventivně patologické jevy, 

na vzdělávání cizinců v ČR. Uţ v přípravném týdnu se celý pedagogický sbor 

zúčastnil Pravidelně se p. výchovná poradkyně zúčastňovala workshopů 

věnovaných inkluzi, metodických setkání výchovných poradců a spolu se 

školním metodikem prevence Týmu pro mládeţ, který pravidelně organizuje 

OSPOD Cheb. 

Některá školení proběhla v rámci projektu Výzva č. 02_18_063 Šablony II 

 výběrem tzv. šablon aktivit.  

Tři paní učitelky prošly zaškolením do projektu Malá technická univerzita. 

Cílem projektu Malá technická univerzita je poznání světa kolem sebe a podílet 

se na  vzbuzení zájmu dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. 

Prostřednictvím programu MTU se pěstuje v dětech vztah k reálnému světu a 

přispívá se k rozvoji technického vzdělávání jiţ u malých školních  dětí. Lekce 

jsou připravovány nejen s pedagogy a psychologem, ale také s architektem či 

projektanty.  

Děti se během docházky na 1.stupni  seznámí s prací stavitelů, architektů, 

elektrikářů, projektantů, instalatérů, stavitelů věţí a mostů, vodohospodářů, 

archeologů, zpracovatelů odpadu. 

 
      

 

 

 

 

 

 



 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

Úspěchy v soutěţích a olympiádách, úspěšné akce v rámci běţné školní výuky 

průběţně zveřejňujeme v Radničních listech, na webových stránkách školy, na 

informační tabuli u naší školy. Bohuţel akce plánované na jarní měsíce se 

neuskutečnily. 

 

Další  aktivity školy 

   Ve škole navštěvovali žáci sportovní  kroužky - florbal, sportovní 

gymnastika, pohybové hry pro malé a velké, které vedli naši zkušení učitelé. 

O přihlášení do těchto kroužků je každoročně největší zájem.  

   Kromě žáků se do různých aktivit zapojují i učitelé školy – účast 

v podnikové lize v kuželkách. 

   Jednou z důležitých priorit naší školy je právě nabídka zájmových 

kroužků. 

 

 

    

 

 

 

Přehled zájmových krouţků ve školním roce 2019/20: 

Matematika pro náročné Mgr. Pavel Procházka 

Keramika I. (1. třída)  

Keramika II. (2,3,4, a 5.třídy) Mgr. P. Černá 

Keramika III. (2. stupeň)  

Školní kapela 
Mgr. B Nosková 

B. Štěpinová 

  

Pohybovky I. (1. až 3. třídy) Mgr. R. Valentová 

Sportovky (2. stupeň) Mgr.V.Strejček 

Gymnastika (4. a 5.třídy) Mgr.P.Hanušová 

Akord Mgr. B. Nosková 

Bobříci Mgr. B. Nosková 

Florbal Mgr. B. Jecha 

Logik   (2.stupeň) 
 

Mgr .P. Procházka 

Mladý zdravotník  - 1.st. / 2. st. 
Mgr. Z. Šantrochová 

Mgr. B. Nosková 



Angličtina (1.třídy) Mgr. Valentová 

 

 

Přehled dalších akcí pořádaných školou v tomto školním roce : 

- dopravní výchova ve spolupráci s DDM Sova 

- návštěvy GVU a Chebského muzea 

- návštěvy Západočeského divadla 

- návštěvy dětské knihovny 

- branné cvičení 

- Halloween 

- Mikuláš v 1. a 2. třídách 

- Vánoční  jarmark 

- filmová představení 

- návštěva provozů podniků průmyslové zóny  

- Věda před radnicí 

- zapojení do pravidelného národního testování  Scio                             

(9.tř. - podzim 2019) 

- akce v rámci projektu Ovoce do škol 

- akce v rámci projektu Zdravé zuby – 1. stupeň 

- akce v rámci projektu Recyklohraní 

- slavnostní rozloučení s ţáky 9. tříd – školní dvůr 

 

     I v letošním školním roce na škole proběhla celoškolní projektová– 30let od 

sametové revoluce a tématická výuka – Den spoření (finanční gramotnost), která 

měla za cíl plnění průřezových témat.                                                                                      

 

 

   Všechny tyto a další aktivity lze najít na webových stránkách naší školy, které 

velmi pečlivě spravuje paní učitelka Šantrochová.  

 

   Do akcí školy se aktivně zapojuje i školní  druţina : 

- dopravní situace, bezpečnost v okolí školy 

- sběr kaštanů a ţaludů 

- štafetové závody 

- bramboriáda 

- vánoční dílny                                                                                                            

vánoční turnaj ve vybíjené 

- horolezení 

- měsíc s Večerníčkem 

- přírodovědná soutěţ 

- výtvarné a pěvecké soutěţe, taneční soutěţ 

- Přespolní běh 

- Druţinová olympiáda 



- Aktivní účast na celoškolních projektech 

   Činnost školní druţiny je velice pestrá a promyšleně a plnohodnotně doplňuje 

výchovně vzdělávací proces. 

 

   Vzhledem k dobré kvalifikovanosti učitelů a solidním materiálním 

podmínkám naplňuje škola kvalitní výchovně vzdělávací poţadavky. O kvalitě 

vypovídají v letošním roce i úspěchy v soutěţích a olympiádách. Na kulturních a 

dalších akcích bývají naši ţáci velmi často chváleni za příjemné slušné chování. 

Takţe i zde se odráţí naše snaha o nejlepší přípravu ţáků pro ţivot. 

    

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

   Ve školním roce 2019/2020   nebyla na naší škole provedena fyzická kontrola 

ze strany ČŠI. V červnu pouze proběhlo telefonicky ČŠI zjišťování podmínek a 

průběhu vzdělávání v době distanční výuky. 

V listopadu 2019 proběhla KÚ finanční kontrola ve veřejné správě, předmětem 

kontroly bylo vyuţití dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje na tzv. 

přímé výdaje ve vzdělávání poskytnuté ze státního rozpočtu. 

MÚ Cheb provedl na škole hospodářský audit. 

Během kontrol nebyly shledány ţádné závaţné nedostatky. 

 

 

 

   10.  Základní údaje o hospodaření školy                                                                                                          

 

Viz. příloha  

 

   11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání Šablony II 

Číslo výzvy: Výzva č. 02_18_063 Šablony II 

Délka projektu: 24 měsíců, začátek: 1. 9. 2019, ukončení: 31. 8. 2021 

Anotace projektu: Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní 

umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného 

času, školní druţiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného 

vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů 

prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného 

setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám 

a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání 

dětí/ţáků/studentů, a to moţností personálního posílení o školního asistenta, 

školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v 



mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s 

rodiči dětí a ţáků, kariérové poradenství ţáků a aktivity rozvíjející metody 

výuky s vyuţitím ICT. 

Z řady činností tohoto projektu jsou pro nás vlajkovou lodí aktivity rozvíjející 

ICT v naší škole.  

Rozvojový program podpora vzdělávání cizinců ve školách č.j. 33014/2019 

napomohl našim ţákům - cizincům v adaptaci a v osvojení si slovní zásoby.                       

Hlavní část programu proběhla během letních měsíců, neboť jaro poznamenala 

pandemie. Celková dotace činila 298 356Kč. 

  Ovoce a zelenina do škol je evropský projekt podpory zdravé výţivy a zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny. Podpora je poskytována na čerstvé ovoce  

a zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy a doprovodné, vzdělávací a informační 

programy pro děti zcela zdarma. Kromě celoroční přímé konzumace ovoce a 

zeleniny připravila škola projekt Zdravá výţiva, při kterém ţáci připravili zdravé 

saláty z exotického ovoce a zeleniny. Naším dodavatelem je firma OZ Brázda 

s.r.o.   

Projekt "Mléko do škol" je součástí tzv. "Školního projektu".                                    

EU a ČR se podílejí na podpoře spotřeby mléka a mléčných výrobků u ţáků 

základních škol a děti dostávají neochucené mléčné výrobky  zcela zdarma. V 

ČR tento projekt zastřešuje Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF), 

spadající pod Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s tzv. schválenými 

ţadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol. Naším 

dodavatelem je firma Bovys. 

Školní Recyklační program Recyklohraní  podporuje environmentální 

výchovu na základních školách  v ČR. Cílem projektu je prohloubit znalost ţáků 

v oblasti třídění a recyklace odpadů a umoţnit jim osobní zkušenost se zpětným 

odběrem baterií a pouţitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo 

záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v 

České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci (Asekol, Ecobat, 

Elektrowin). Naši ţáci se aktivně podílejí na sběru odpadu a baterií, ve třídách 

třídí odpad do speciálních tašek a plní během roku různorodé úkoly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka


 

  12. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 

V rámci předmětu Svět práce navštívili ţáci firmu EPT connector s.r.o. 

Habartov, Bonnel Technologie Cheb, DHL Cheb, DEPO Cheb. 

 

Ţákům 8. a 9. tříd mohla pomoci s výběrem školy exkurze v sokolovské ISŠTE. 

Kromě prohlídky školy se seznámili s nově otevřenými pobočkami Vojenské 

střední školy a Vyšší odborné školy MO Moravská Třebová a Vyšší policejní 

školy a Střední policejní školy MV v Praze, které se právě v Sokolově otevírají 

ve školním roce 2019/2020. 

Pravidelně ţáci těchto ročníků navštěvují Úřad práce. 

Pro splnění úkolů ve vzdělávání škola pravidelně vyuţívá nabídek akcí GVU 

Cheb, Chebského muzea, Dětské knihovny Cheb a Ekologického centra Dolní 

Dvory. 

 

 

Oceněným pedagogem MÚ Cheb za letošní školní rok se stala Mgr. Hana 

Sobotková Červenková. 

Oceněným pedagogem Nadací Schola Ludus se stala Mgr. Petra Černá. 

Mezi oceněné žáky chebských škol Nadací Schola Ludus byla nominována 

žákyně 9.třídy Barbora Jelínková. 

 

 

Pedagogická rada schválila zprávu o činnosti školy 2. 9. 2020 

Školská rada byla seznámena písemně se zprávou o činnosti školy.  

 

 

                                                                               Bohumil Jecha 

                                                                                 ředitel školy 

    

 

 

Příloha č. 1        Základní údaje o hospodaření školy 

Příloha č. 2        Přehled klasifikace a chování školní rok 2019/20  

 

    

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


