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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 
žákům 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 
život, samostatné získávání informací a celoživotní 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 využíváno i pro veřejnost. Je v provozu i 
během letních prázdnin. 
   Pro stravování žáků je využívána školní jídelna v Brandlově ulici.   
   Součástí školy je školní družina, která má 3 popř. 4 oddělení. Provoz 
družiny je denně 6.30 – 7.40 a 11.40 – 16.30 hod. V odpoledních hodinách 
mohou děti využívat školní atrium. Školní družinu mohou žáci navštěvovat i 
během podzimních, jarních a velikonočních prázdnin a to vždy na žádost 
rodičů. 
   Pro výuku škola využívá dvě menší tělocvičny, dvě počítačové pracovny, 
školní dílny, kuchyňku, odborné pracovny Fy, Ch, VV, HV, školní knihovnu 
(otevřena pro žáky denně každou velkou přestávku) a školní hřiště. V každé 
třídě je možnost připojení k internetu. V rámci inovace výuky a zavádění 
nových metod a forem práce vyučující pro výuku využívají moderní 
komunikační technologie. Proto je v současné době téměř každá třída školy 
vybavena interaktivními tabulemi a další audiovizuální technikou.  

 
   Doplňková činnost školy – pronájem tělocvičen a učeben 
 

   Ve školním roce 2021/2022 měla škola celkem 18 tříd, k 30. 9. 2021 byl počet 
dětí 383/207 dívek, na prvním stupni 10 tříd s 201 žáky/102 dívek. K povinné 
školní docházce nově do 1. tříd nastoupilo 39 žáků/21 dívek.  V říjnu byl 
povolen jeden dodatečný odklad.           
Během školního roku 2021/22 jsme přijali celkem 46 žáků – přestup z jiné školy 
a přijetí uprchlíků z Ukrajiny.  
Z  celkového počtu plnilo 12 žáků povinnou školní docházku v zahraničí. Podle 
individuálního vzdělávacího plánu se vzdělávalo 56 žáků, speciálně vzdělávací 
potřeby má 89 žáků. 
Školní družinu navštěvovalo k 30. 6. 2022 81 žáků (žáci 1. – 4. třídy). 

    



   Díky své poloze má škola poměrně velkou spádovou oblast – Okrouhlá, 
Tuřany, Lipová, Odrava, Libá, Pomezí nad Ohří. Dojíždějí k nám i žáci 
z dalších obcí -  Plesná, Skalná, Františkovy Lázně. 
 
   Škola nemá žádné specifické zaměření. Jejím kladem je množství 
mimoškolních aktivit ve spolupráci s DDM Sova, které vyučují naši 
pedagogové (viz níže).      
   
  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 složení: 
 
Za zřizovatele:    Mgr. Pavla Sudimacová   
                            Jiří Černý 
                            Bc. Martin Trnka 
Za rodiče:            Romana Caranová Rathouská 
                            Jitka Šedivá 
                            Václav Kroupa 
Za zaměstnance:  Mgr. Iveta Macková – předseda 
                             Mgr. Bohumil Jecha 
                             Mgr. Eduard Lhoták     
 
 
 
 
Škola má dohodu o spolupráci s MŠ 26. dubna. I v letošním školním roce pro 
MŠ pořádala Mikuláše a Den dětí na školním hřišti. 
 
Při škole pracuje školní parlament – je tvořen zástupci žáků 4. – 9. tříd 
a jeho činnost řídí paní učitelka Kateřina Havlíková. 
 
  Vedení školy pracuje ve složení: Mgr. Bohumil Jecha – ředitel školy do 
ledna 2022, Mgr. Zuzana Šantrochová  - ředitelka školy, Mgr. Iveta Macková 
– statutární zástupce ředitele školy. 
 
Celková koncepce školy spočívá v začleňování žáků ze znevýhodněného 
prostředí do běžného života nejen naší školy. 
 

 
 



 
2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva    
   
   Ve školním roce 2021/2022 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 roce 2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy revidovaný 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo 
modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 
21. století. Nový RVP ZV zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj 
digitální gramotnosti žáků zařazuje na úroveň klíčové kompetence.  
Naše škola začala s výukou informatiky ve 4. a 6. ročníku. 

        V tomto školním roce se vyučovaly tyto povinné volitelné předměty: 
Administrativa 6. p.Havlíková 

Příprava pokrmů  p.Hanušová 

Technické    
činnosti 

 p.Strejček 

Technické činnosti 7. p.Strejček 

Příprava pokrmů  p.Hrdinová 
 

Administrativa  p.Havlíková 

Cvičení z ČJ 8. p.Lhoták 

Cvičení z M  p.Procházka 

Konverzace v AJ  p.Havlíková 

Konverzace v NJ  p.Šnajdrová 

Technické činnosti  p.Strejček 

Konverzace v NJ 9. p.Šnajdrová 

Konverzace 
v angličtině 

 
 

p.Havlíková 

Cvičení z českého 
jazyka 
 

 p.Bednářová 
 

Cvičení z 
matematiky 

 p.Procházka 



Praktika z Přp  p.Hrdinová 

Praktika z chemie   p.Hrdinová 

 
 
Od 7. ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk (AJ a NJ).  
 
Nápravná péče pro žáky s SVP (tzv. předmět speciálně pedagogické péče)  
probíhala  v pěti skupinách. Výuku vedla Mgr. Ivana Hruboňová, speciální 
pedagog a výchovná poradkyně. 
 
 
 

3. Personální podmínky vzdělávací činnosti 
         

  Počet pedagogických pracovníků byl 26, z toho žen bylo 21.  Přepočteno na 
plně zaměstnané činil stav celkem 25,1 z toho žen 20,1, bez kvalifikace 2. 

 
1. stupeň – 15/14 žen, přepočteno na plně zaměstnané 11,5/11,4 
2. stupeň – 17/12 žen, přepočteno na plně zaměstnané 13,6/8,6  

 
Bez úplné kvalifikace: 1. stupeň – 0 
                                     2. stupeň – 2 
Ostatní pedagogičtí pracovníci – 5, přepočteno na plně zaměstnané – 2,14. 
 
                                     
   Všichni pedagogové absolvovali vzdělávací kurzy, dále se vzdělávají 
samostudiem a v co největší možné míře navštěvují DVPP. I v letošním 
školním roce 2021/22 většina DVPP proběhla on-line.   
 
Třídní učitel/ky : 

 
1. A Mgr. Mičanová Iva 
1. B Mgr. Valentová Růžena 
2. A Mgr. Jelínková Jana 
2. B Bělochová Ivana 
3. A Mgr. Vítková Irena 
3. B Mgr. Hájková Elena 
4. A Mgr. Dénešová Nosková Barbora 
4. B Mgr. Richtrová Zdeňka 
5. A Mgr. Černá Pavla 
5. B Mgr. Vojíková Barbora 



6. A Mgr. Hanušová Petra 
6. B Bc. Havlíková Kateřina  
7. A Mgr. Hrdinová Tereza 
7. B Mgr. Bednářová Barbora 
8. A Mgr. Černá Petra 
8. B Mgr. Procházka Pavel 
9. A Mgr. Toms Zdeněk 
9. B Mgr. Strejček Vladimír 

 
Netřídní učitelé : 
Mgr. Hruboňová Ivana 
Mgr. Lhoták Eduard 

     Mgr. Šantrochová Zuzana 
Mgr. Sobotková Červenková Hana 
Mgr. Kolaříková Hana 
Mgr. Bohumil Jecha (od února 2022) 
         Šnajdrová  Zuzana 
  
Vychovatelky ve školní družině : 
Šárka Mulačová 

     Pavla Procházková 
Eva Koucká – vedoucí vychovatelka 
 
Výchovná poradkyně: 
Mgr. Hruboňová Ivana – pro 2. stupeň 
Mgr. Šantrochová Zuzana – pro 1. stupeň (do února 2022) 
 
Školní parlament:    Bc. Kateřina Havlíková 

 
Koordinátor tvorby ŠVP ZV Americká:   Mgr. Elena Hájková 

 
Metodik prevence sociálně – patologických jevů :  
1. stupeň Mgr. Růžena Valentová  
2. stupeň Mgr. Tereza Hrdinová 
 
Koordinátor  ICT a spolupracující  správce počítačové sítě:                                   
Mgr. Zdeněk Toms (do ledna 2022), Mgr. Hana Kolaříková (od února 2022), 
správce počítačové sítě - Milan Hottmar (od dubna 2021) 

 
Metodik EVVO : 
1.stupeň    Mgr. Barbora Dénešová Nosková  
2.stupeň    Mgr. Hana Kolaříková 
 



Školní  zdravotník :         
Mgr. Zuzana Šantrochová 

 
Asistent pedagoga :  

     Monika Bařinová          
     Šárka Mulačová                                                                   
     Blanka Štěpinová 
     Milada Skribeková 
     Pavla Procházková 
     Eva Janoušková 
     Martina Šimová   
                                                                                                                                   
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. 2021 zapsáno 46 žáků. 10 zákonných zástupců 
zažádalo o odklad školní docházky. Pro školní rok 2021/22 budou tedy zřízeny 
dvě první třídy s ideálním počtem dětí ve třídě. 
 
Výsledky přijímacího řízení: 
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V Karlovarském kraji dále studuje 51 z 55 vycházejících žáků celkem (46 
vycházejících žáků z 9. tříd a 9 žáků z 8. tříd). 3žákyně budou studovat v Praze a 
1 v Plzni.  
Bez dalšího vzdělávání jsou 3 žáci z 8. třídy (žáci z nepodnětného rodinného 
prostředí, jejichž zákonní zástupci byli opakovaně upozorňováni) a dvě žákyně 
 9. třídy, které se stěhují mimo ČR. 

V letošním školním roce byly podány 2 žádosti o prodloužení školní docházky, 
kladně byla vyřízena jedna žádost. 

OBLAST PROFESNÍ ORIENTACE 

Po celý rok byli žáci i rodiče průběžně informováni  formou  prezentací 
středních škol a učilišť, při výuce v hodinách předmětu Svět práce, na TK, 
Burzou škol o možnostech dalšího studia.  

Naši žáci každoročně před přijímáním na střední školy projdou v 9. třídě 
testováním  SCIO, na jehož základě se mohou rozhodnout pro další vzdělávací 
dráhu. V 8. tř. profiorientaci testují jen žáci přihlášení. V letošním školním roce 
jsme k profitestování 9.tříd přizvali p. psycholožku z chebské PPP. Pravidelné 
SCIO testování žáků 5. , 7., 9. tříd letos proběhlo v květnu. Někteří žáci si 



vyzkoušeli samostatně své znalosti na testech Cermat, které byly součástí 
přijímacího řízení při konání jednotných přijímacích zkoušek. 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím 

programem 
                                                  
Prospěch 
Celkový počet žáků:                 419/226 dívek 
Prospělo s vyznamenáním:      249 
Prospělo:                                   142 
Neprospělo:                               13 (žáci docházející na denní studium)  
 
 
 
 
 
Chování 
Na konci 2. pololetí dostalo 149 žáků pochvalu třídního učitele především za 
vzorné plnění studijních povinností. 
 
Důtka ředitele školy byla ve 2. pololetí uložena  7  žákům,  2. stupeň z chování  
1 žákyni a 3. stupeň z chování  6  žákům (většinou neomluvená absence). 
 

OBLAST SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ 

 
Počet žáků s SVP: 1. st. - 50 
                               2. st. - 39  
 
Počet žáků s IVP: 1. st. - 30 
                              2. st. - 26 
 
Počet nevyřízených vyšetření PPP: 2 
Počet dětí s doporučením pedagogického asistenta (i sdíleného): 
1. st. - 5 
2. st. - 8 
Počet pohovorů s rodiči celkem:                                                                                                 
1. st. - 19 
2. st. - 11 
Počet výchovných komisí celkem: 12 
1. st. - 0,  2. st. – 12 
 



Důvod:  Záškoláctví - 6 
               Prospěch- 1 
               Rodinné prostředí - 0 
               Špatná spolupráce se školou - 0 
               Kázeňské problémy ve škole - 5 
               Šikana – 0 

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

Celkový počet žáků s SVP – 89, z toho u 45 žáků byla doporučena PO 3 (z toho 
LMP 13 žáků), PO 2 má  44 žáků. 

Na škole působilo 7 AP.  

Práce se žáky s poruchami učení: 

Ve spolupráci PPP, výchovného poradce, třídního učitele a vyučujících 
dotyčných předmětů se s žákem se SPU pracuje dle IVP v hodinách. V případě 
potřeby a na základě doporučení PPP a SPC byly zajištěny i nápravy žáků 
v rozsahu 1- 2x týdně (5 skupin PSPP – 17 žáků). 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 
41 žáků 1. a 2. stupně. 

Bylo realizováno doučování 15 cizinců v rámci úpravy obsahu vzdělávání (3x 
týdně po jedné vyučovací hodině), od března se ukrajinští žáci (uprchlíci) 
účastnili jazykové výuky ČJ. Od března těchto žáků uprchlíků přijala škola 35.                                                                                                                  

V tomto školním roce byla dokončena 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 se školním řádem školy.                                                                  
Během školního roku proběhla 1 případová konference. 

Škola opakovaně spolupracuje s DDM Sova v rámci dopravní výchovy pro žáky 
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 křižovatce, řízení provozu na křižovatce),                                    
druhá část: jaro – prohloubení teorie a řešení křižovatek a zároveň jízda na 
dopravním hřišti,                                                                                                     
třetí část: zkoušky na průkaz cyklisty  –  jízda na dopravním hřišti, jízda 
zručnosti, testy.                                                                                                           

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

Pohovory s rodiči a výchovné komise 

Pokud problém se žákem 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 obdrží i rodič. V případě, že i poté 
výchovné či studijní problémy přetrvávají, je svolána výchovná komise složená 
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, že by ani výchovná komise neměla 
patřičný vliv na pozitivní změnu v problémovém chování žáka, škola začíná 
spolupracovat s OSPOD Cheb a dalšími institucemi, které mohou zjednat 
nápravu. V tomto školním roce bylo evidováno 30 pohovorů s rodiči, proběhlo 
12 výchovných komisí. (2 za účasti zástupce z OSPOD a KOTEC). Počet se 
tedy celkově oproti minulému školnímu roku zvýšil. Většina výchovných komisí 
se konala z důvodu velké nebo neomluvené absence. 

Evaluace - školní evaluační dotazník  žáků  9. tříd:                                                                

Ve školním roce proběhla evaluace u žáků 9. tříd. Dotazník byl zaměřen na 

hodnocení celkové atmosféry ve škole, na hodnocení přístupu učitelů k žákům, 

podpory k rozvoji žáků, pocitu bezpečí, metod hodnocení prospěchu a chování 

na 2. ZŠ během školní docházky.  

 

 

 

 
 
 
 



Olympiády a soutěže 2021/2022 

Úspěchy v soutěžích a olympiádách                                            
Pravidelně na předních místech bývá naše škola  ve sportovních a výtvarných 
soutěžích, které pořádá Muzeum Cheb a GVU. 
Žáci školy se pravidelně zúčastňují mnoha vyhlášených soutěží a olympiád, jak 
vědomostních, tak i sportovních. 
 
Dějepisná olympiáda – okresní kolo 
(23. 3. žáci 8. – 9. tříd a odpovídající ročníky gymnázií) 
6. místo René Samuel Hoyer 
15. místo Anežka Němcová 
 
Olympiáda AJ – školní kolo (6. + 7. ročník) 

1. Ondřej Čada, 6. B 
2. Agáta Pivoňková, 7. B 
3. Veronika Koubková, 7. B 

 
Olympiáda AJ – školní kolo (8. + 9. ročník) 

1. Tomáš Bosák, 8. B / Barbora Fabianová, 8. A / Trong Mai Tinh Nguyen, 
9. B / Karolína Eva Urbaníková, 8. B / Samuel Vala, 8. A / Eva 
Vokáčová, 9. A 
 

Olympiáda Aj – školní kolo (5. ročník) 
1. Naomi Trojánová, 5. A 
2. Karolína Boháčová, 5. B 
3. Laura Tyllová, 5. A 

Olympiáda NJ – školní kolo (6. + 7. ročník) 
1. Viktorie Hajdinová, 6. A 
2. Ondřej Pulec, 7. B 
3. Anna – Marie Kratinová, 7. B 

 
Olympiáda NJ – školní kolo (8. + 9. ročník) 

1. Berenika Novotná, 9. B 
2. Tomáš Kasenčák, 9. A 
3. Karolína Srbová, 9. B 

 
Olympiáda ČJ – školní kolo (8. + 9. ročník) 

1. Šárka Luhanová, 9. A 



2. Šárka Vojíková, 9. A 
3. Adéla Lipová, 8. B 

 
Přírodovědný klokan 

1. Monika Toráčová, 9. B 
2. Amálie Zdeňková / Jakub Šuhaj, oba 8. B 
3. Jakub Šváb, 9. B 

 
Zeměpisná olympiáda – školní kolo (6. + 7. ročník) 

1. Vojtěch Lipa, 6. A 
2. Sarah Kislicová, 6. A 
3. Dinh Le Hoang Anh, 7. A 

 
Zeměpisná olympiáda – školní kolo (8. + 9. ročník) 

1. Jakub Šuhaj, 8. B 
2. Radek Soukup, 8. A 
3. Adéla Lipová, 8. A 

 
Dějepisná olympiáda – školní kolo (8. + 9. ročník) 

1. René Samuel Hoyer, 8. B 
2. Anežka Němcová, 9. A 
3. Šárka Luhanová, 9. A / Anna Dušková, 8. A 

 
Matematická olympiáda Z5 – školní kolo 

1. Naomi Trojánová, 5. B / Barbora Lipová, 5. A 
2. Kateřina Kufnerová, 5. B / Ondřej Gladavský, 5. A 
3. Klára Preňková, 5. B 

 
Sportovní soutěže: 
 
Přespolní běh – krajské kolo (dívky, chlapci; I. + II. kategorie PSZŠ) 
19. 10. 2021 – 3. Místo 
 
Štafetový pohár (Český atletický svaz) 
21. 4., okresní kolo – 1. Místo 
 
Vybíjená – dívky (I. + II. kategorie) 
13. 4., oblastní kolo – 6. Místo 
 



Vybíjená – chlapci (4. a 5. ročník) 
12. 4., oblastní kolo – 1. místo 
22. 4. okresní kolo – 1. Místo 
 
Přehazovaná – smíšená družstva (5. ročník) 
3. 3. 2022, krajské kolo – 1. místo 
15. 2. 2022, okresní kolo – 2. místo 
8. 2. 2022, skupina okresního kola – 1. místo 
 
2. stupeň 
Florbal – 6. – 7. tř.    3. místo  
Přespolní běh – okresní kolo chlapci – 6. – 7. tř. – 4. místo 
                         děvčata – 6. - 7. tř. – 3. místo, děvčata – 8. - 9. tř. – 6. místo 
1. stupeň 
Přespolní běh – okresní kolo – 3. místo 
Přehazovaná – 1. místo 

                okresní kolo – 2. místo 
                 krajské kolo – 1. místo 

Vybíjená – 1. místo 
          okresní kolo – 1. místo 
          krajské kolo – 1. místo 

McDonald's  – 1.- 3. třídy - 2. místo 
                4.- 5. třídy -  2. místo 

McDonald's  – okresní  kolo 1.-3. třídy – 3. místo 
                 4.- 5. třídy – 2. místo    
               krajské kolo – 4.-5. třídy – 6. místo 
 

Štafetový běh – okresní kolo – 1. místo 
                             krajské kolo – 4. místo 

Vybíjená – dívky – okresní – 6. místo    
 

Olympiády a soutěže - český jazyk, dějepis, německý jazyk, anglický jazyk, 
přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, čtenářská soutěž 

- Pythagoriáda – 6. – 7. třídy 
- Matematický klokan - Cvrček 

                                                      - Klokánek 
                                                      - Benjamín 
                                                      - Kadet 
               



- Přírodovědný klokan – 8.-9.třídy 
- soutěž hlídek mladých zdravotníků 
- minikopaná – 6. – 9. ročník 
- přespolní běh – 1. a 2. stupeň 
- přehazovaná 
- vybíjená 
- plavání 
- florbal  
- stolní tenis  
- košíková 
- sportovní gymnastika 
- McDonald's Cup 
- dopravní soutěž cyklistů 
- Pohár rozhlasu 

 
 

Malá technická univerzita a Malá digitální univerzita: 

 Naše škola se již na jaře roku 2019 zapojila do programu Malá technická 
univerzita. I v tomto školním roce 2021/2022 byly základní lekce (stavitel 
města, malý architekt, malý inženýr, malý projektant, stavitel mostů, stavitel 
věží, malý vodohospodář, malý energetik, malý zpracovatel odpadu, malý 
archeolog) rozděleny do všech ročníků prvního stupně. Pomocí malé technické 
univerzity jsme rozvíjeli v dětech jejich technické a logické dovednosti. 
Jednotlivá témata MTU korespondovala se vzdělávacími cíli ŠVP ZV Americká. 
  
Malá digitální univerzita 

Nadace Schola Ludus  nám umožnila zakoupit vzdělávací program Malá 
digitální univerzita – podpora v oblasti informačních a komunikačních 
technologií. V tomto programu je kladen důraz na poznání digitálního světa 
jiným způsobem, tzv. screenless (žádné monitory). Žáci hravou formou rozvíjí 
svou prostorovou orientaci, představivost, logické myšlení, trénují pozornost a 
vnímání. Jednotlivé lekce pojednávají o šíření signálu, přemisťování obrázků 
z tabletu do tabletu, o způsobu fungování kabelového a bezdrátového přenosu 
dat. Učí se třídit informace a zkouší si přiřazování piktogramů. Seznamují  se se 
základní prevencí „fake news“ a vůbec s digitálním světem. V několika lekcích 
jim je průvodcem i robot, který žákům pomáhá  s orientací na  síti pomocí 
souřadnic. 

Malá digitální univerzita ve své plné podobě umožňuje pedagogům 
uceleně, názorně a jednoduše představit dětem nižšího školního věku svět 
ICT. 



6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Školní metodik prevence:  Mgr. Růžena Valentová (1. stupeň) 
                                           Mgr. Tereza Hrdinová (2. stupeň) 
Oblasti prevence: 
 
 1. alkohol, kouření, drogy 
2. komunikace a vztahy mezi žáky  
3. kybersvět a zneužívání internetové komunikace  
4. školní šikana  
5. záškoláctví  
 
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 důležitých kontaktů. 
Práce školního parlamentu – zástupci žáků vznášeli své požadavky a náměty na 
společných schůzkách.  
 

Přehled činností v rámci prevence pro školní rok 2021/2022: 
 
Přehled výchovných akcí školního roku 2021/2022 (1. stupeň): 
 
 

Název 
preventivní akce 

Datum 
Organizace, 
přednášející 

Třída 

Bezpečné 
přecházení 

9/7/2021 PČR - Mátlová I.A 

Bezpečné 
přecházení 

9/7/2021 PČR - Mátlová I:B 

Bezpečné 
přecházení 

9/8/2021 PČR - Mátlová II:A 

Bezpečné 
přecházení 

9/8/2021 PČR - Mátlová II:B 

Notes strážníka 
Pavla-Stážník MP 

19.11 2021 
MP - 

A.Lokingová 
II.A 

Notes strážníka 
Pavla-Stážník MP 

11/19/2021 
MP - 

A.Lokingová 
II:B 

Notes stážníka 
Pavla - Občanské 

soužití 
11/22/2021 

MP - 
A.Lokingová 

III.A 



Notes stážníka 
Pavla - Občanské 

soužití 
11/22/2021 

MP - 
A.Lokingová 

III.B 

Notes strážníka 
Pavla - Chodec 

12/8/2021 
MP - 

A.Lokingová 
III:A 

Notes strážníka 
Pavla - Chodec 

12/8/2021 
MP - 

A.Lokingová 
III:B 

Notes stážníka 
Pavla - Závislosti 

12/9/2021 
MP - 

A.Lokingová 
III.A 

Notes strážníka 
Pavla - Závislosti 

12/9/2021 
MP - 

A.Lokingová 
III:B 

Notes strážníka 
Pavla - 

Opakování 
3/29/2022 

MP - 
A.Lokingová 

III.A 

Notes strážníka 
Pavla - 

Opakování 
3/29/2022 

MP - 
A.Lokingová 

III.B 

Notes strážníka 
Pavla - Cyklista 

4/22/2022 
MP - 

A.Lokingová 
III.A 

Notes strážníka 
Pavla - Cyklista 

4/22/2022 
MP - 

A.Lokingová 
III.B 

Osobní bezpečí 9/15/2021 
MP - 

A.Lokingová 
I.A 

Osobní bezpečí 9/15/2021 
MP - 

A.Lokingová 
I.B 

 

Přehled výchovných akcí školního roku 2021/2022 (2.stupeň): 
navázání dlouhodobější spolupráce: Světlo Kadaň 
1.6., 8.6., 17.6. – Světlo Kadaň – žáci 7. a 8. ročníků navazují program na 
úvodní blok – Konopné drogy (Marihuana vládne světem, ale mě nedostane) 
Besedy na téma zdravého životního stylu – 1. a 2. stupeň 
19.4. on-line přednáška Dům světla Praha – 9. ročník – prevence viru HIV a 
onemocnění AIDS 
Škola v přírodě: 25.- 29.4. 2022 Bublava 
Dotazník: klima třídy – 23.2. 6.A, 7.A, 24.2. 8.A, 25.2. 8.B 
Rizikové chování u žáků (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 žáků, užívání měkkých drog 
 Eliminovat narůstající agresivitu mezi některými žáky  
 Diskutovat s žáky na 1. a 2. stupni na téma kybernetiky, kyberšikany 
Vzdělávání metodiků prevence ve školním roce 2021/2022: 
DVPP a schůzky školního metodika: 
1.9. Vzdělávání žáků s LMP (PPP Cheb) 



31.3. Práce se žáky s ADHD na 1. a 2. stupni (Jitka Škrabánková PPP KV) 
24.5. Krizové situace a rizikové chování ve školním prostředí (PhDr. Andrej 
Drbohlav, DBA)  
Některé programy a pořady neproběhly z důvodu pandemie. V prvním týdnu po 
návratu žáků do školy třídní učitelé provedli šetření na téma Zpátky ve škole. Na 
základě výsledků se svou třídou pracovali.  
Dařilo se nám plnit stanovené úkoly i cíle a udržet dobrou atmosféru ve škole 
bez častých projevů rizikového chování mládeže. 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 žáků, u kterých se projevují náznaky nízké 
sebedůvěry a nerozhodnost. Do realizace byli zapojeni všichni žáci, pedagogičtí 
pracovníci, rodiče žáků, lékaři a další odborníci, kteří svou činností regulují a 
ovlivňují postoje žáků v oblasti prevence.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 



   7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
DVPP ve školním roce 2021/22 bylo zaměřeno nadále na společné vzdělávání, 
na diagnostiku dětí se vzdělávacími poruchami, na preventivně patologické jevy, 
na vzdělávání cizinců v ČR. Už v přípravném týdnu se celý pedagogický sbor 
zúčastnil DVPP – Žáci s LMP v běžné škole, lektorka Mgr. Ivana Tvrdoňová. 
Výchovné poradkyně se zúčastňovaly workshopů věnovaných inkluzi, 
metodických setkání výchovných poradců a spolu se školním metodikem 
prevence Týmu pro mládež, který pravidelně organizuje OSPOD Cheb. 
Některá školení proběhla v rámci projektu Výzva č. 02_18_063 Šablony II 
- kariérové vzdělávání, osobnostně sociální rozvoj, inkluze, matematická 
gramotnost, apod. 
Přehled účasti pedagogických pracovníků na DVPP ve školním roce  2021/2022 

 
         
Datum Učitel     Název DVPP     

Místo 
konání   

23.09.2021 Jecha Novinky v legislativě - školství     on-line   
18.10.2021 Černá Pavla Metody práce s knihou     on-line   
12.10.2021 Richtrová Rozšiřování číselného oboru     on-line   
04.11.2021 Černá Pavla Svět učebnic Nakladatelství Alter   Fr. Lázně   
10.11.2021 Vítková Malá digitální univerzita     Cheb   

  Valentová Malá digitální univerzita     Cheb   
  Kolaříková Malá digitální univerzita     Cheb   
  Vojíková Malá digitální univerzita     Cheb   
  Černá Pavla Malá digitální univerzita     Cheb   
  Jelínková Malá digitální univerzita     Cheb   

  Mičanová Malá digitální univerzita     Cheb   
  Bělochová Malá digitální univerzita     Cheb   

  Richtrová Malá digitální univerzita     Cheb   
  Hájková Malá digitální univerzita     Cheb   
  Dénešová Malá digitální univerzita     Cheb   

19.10.2021 Mičanová Prvouka činnostně v 1. ročníku     on-line   
19.10.2021 Vítková Vyjmenovaná slova, slovní druhy   on-line   
22.11.2021 Černá Pavla Cesta správného nastavení hlasu   on-line   

18.-20.10.21 Jecha Ředitelův nápovědník      Jesenice u Rak. 

30.11.2021 Richtrová 
Podstatná jména, mluvnické 
kategorie   on-line   

30.03.2022 Hruboňová 
Vedení dokumentace, výk. Podpůrných 
opatření on-line   

24.05.2022 Macková Krizové situace a rizikové chování   Cheb   
24.05.2022 Hrdinová Krizové situace a rizikové chování   Cheb   
24.05.2022 Hruboňová Krizové situace a rizikové chování   Cheb   
24.05.2022 Valentová Krizové situace a rizikové chování   Cheb   
24.05.2022 Bednářová Krizové situace a rizikové chování   Cheb   
24.05.2022 Šantrochová Krizové situace a rizikové chování   Cheb   

                  



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Úspěchy v soutěžích a olympiádách, úspěšné akce v rámci běžné školní výuky 
průběžně zveřejňujeme v Radničních listech, na webových stránkách školy, na 
informační tabuli u naší školy, na sociální síti - Facebooku.  
 

Další aktivity školy 
   Jednou z důležitých priorit naší školy je nabídka zájmových kroužků.  
 
 
  
 
Přehled dalších akcí pořádaných školou v tomto školním roce, který byl ještě 
částečně ovlivněn pandemií covidu: 

- dopravní výchova ve spolupráci s DDM Sova 
- návštěvy GVU a Chebského muzea 
- návštěvy dětské knihovny 
- branné cvičení 
- akce v rámci projektu Recyklohraní 
- lyžařský kurz pro žáky 7. tříd 
- škola v přírodě pro žáky 2. a 5. tříd 
- slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd – Valdštejnská obrazárna 

Chebské muzeum 
 
 
 
   Všechny tyto a další aktivity lze najít na webových stránkách naší školy, které 
v letošním školním roce spravovala paní učitelka Mgr. Zuzana Šantrochová.  
 
    
   Činnost školní družiny je velice pestrá a promyšleně a plnohodnotně doplňuje 
výchovně vzdělávací proces.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
   Ve školním roce 2021/2022  byla na naší škole provedena fyzická kontrola ze 
strany ČŠI. 20. června proběhla metodicky zaměřená inspekční činnost na 
pomoc při vzdělávání žáků uprchlíků z UA. 
  
Škola se účastnila inspekčního elektronického zjišťování (INEZ), realizovaného 
v souladu s § 174 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Inspekční elektronické zjišťování bylo určeno všem 
základním a středním školám a týkalo se dvou oblastí: prevence rizikového 
chování se zaměřením na oblast kyberšikany a podpory nadaných, talentovaných 
a mimořádně nadaných žáků ve školách. 
 
Škola byla zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo na jaře roku 2022 
provedeno zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím inspekčního systému 
elektronického testování InspIS SET. Hodnocení výsledků vzdělávání proběhlo 
v kontextu sledování různých dopadů pandemie nemoci covid-19, která v 
uplynulých dvou letech významně zasáhla také vzdělávání a přímo jednotlivé 
školy a jejich žáky a která do značné míry negativně ovlivnila vzdělávání i ve 
školním roce 2021/2022. Zjišťování bylo zaměřeno na výsledky žáků 5. ročníku 
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zjišťování v 
souhrnu obsáhlo široké spektrum vzdělávacích oborů podle Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (Český jazyk, Matematika, 
Anglický jazyk; v 5. ročníku dále např. Člověk a jeho svět, Přírodovědná 
gramotnost, Studijní dovednosti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   10.  Základní údaje o hospodaření školy                                                                                           
 
Viz. příloha  
 
   11. Údaje o zapojení školy do rozvojových  programů 
 
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Šablony II 
Nadále pokračuje Projekt 2. ZŠ Cheb spadající pod  Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání 
a Výzvu č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP. 
 Projekt byl z důvodu současných mimořádných opatření (uzavření 
škol/školských zařízení) a nemožnosti realizovat aktivity uzavřen po 
prodloužení  21. 12. 2021. Realizovaly se především šablony doučování žáků 
ohrožených školním neúspěchem a klub zábavné logiky a deskových her 
určených pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Z částky 844 981 Kč bylo 
vyčerpáno 703 740 Kč, zůstalo nevyčerpáno 141 241 Kč. 
Dotace – Národní plán obnovy – Prevence digitální propasti - finančních 
prostředky pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022 
Prostředky jsou poskytnuty ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, 
které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie kromě prostředků z 
Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. h) rozpočtových pravidel – financováno 
Evropskou unií – Fond Next Generation EU. Výše dotace - 483 000,00 Kč. 
Účelu dotace musí být dosaženo do 31. prosince 2022.  
 
Národní plán podpory vzdělávání 2021, 2022 

Od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 měla naše škola k dispozici částku 60.680 Kč na 
doučování žáků postižených distanční výukou, zhoršeným prospěchem, 
sociálním prostředím, odlišným mateřským jazykem, apod.  220 hodin 
vyučovalo 14 vyučujících, podpořeno bylo 83 žáků 1. a 2. stupně. Po ukončení 
byla vrácena nevyčerpaná částka 5 680 Kč. Doučování žáků škol – realizace 
3.2.3 – Národního plánu obnovy probíhala do konce školního roku 2021/22. 
Škola obdržela částku 218 075,-, celkový počet hodin – 687, vráceno 46 325,-. 
Bylo podpořeno 132 dětí. Žáky doučovalo 14 vyučujících. 

V současné době škola realizuje projekt ŠABLONY III ROVNÝ PŘÍSTUP KE 
VZDĚLÁNÍ CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_080/0022168, který je spolufinancován 
Evropskou unií. Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků a rozvoj 



kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového 
vzdělávání (projektový den ve výuce). 

 
 
Rozvojový program podpora vzdělávání cizinců ve školách č. j. 33014/2019 
Celková dotace činila 298 356Kč, projekt napomohl cizincům v adaptaci na 
prostředí školy a v osvojení si slovní zásoby.  
  Ovoce a zelenina do škol je evropský projekt podpory zdravé výživy 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 výživa, při kterém žáci připravili zdravé 
saláty z exotického ovoce a zeleniny. Naším dodavatelem je Bohušovická 
mlékárna (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 žáků 
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 
žadateli, resp. dodavateli mléka a mléčných výrobků do škol. Naším 
dodavatelem je také firma Bohušovická mlékárna a.s. 

Školní Recyklační program Recyklohraní  podporuje environmentální výchovu 
na základních školách v ČR. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků v oblasti 
třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem 
baterií a použitých 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 žáci se aktivně podílejí na sběru odpadu a baterií, ve třídách třídí odpad do 
speciálních tašek a plní během roku různorodé úkoly. 

 
12. Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 
při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
 
Žákům 8. a 9. tříd mohla pomoci s výběrem školy exkurze ve firmě BWI, která 
sídlí v chebské průmyslové zóně. Dále se žáci zúčastnili exkurze ve výrobní 
firmě Nelan. Pravidelně žáci 9. ročníků navštěvují Úřad práce, který v letošním 
roce ale neproběhl (covidová opatření). 



Pro splnění úkolů ve vzdělávání škola pravidelně využívá nabídek akcí GVU 
Cheb, Chebského muzea, Dětské knihovny Cheb a Ekologického centra Dolní 
Dvory. Do těchto organizací žáci zavítali až po opětovném zahájení prezenční 
výuky. 
 
Oceněným pedagogem MÚ Cheb za letošní školní rok se stala Mgr. Pavla 
Černá, učitelka 1. stupně a osvědčená organizátorka školní čtenářské soutěže, 
člen poradní skupiny MAP. 
Oceněným pedagogem Nadací Schola Ludus se stal Mgr. Eduard Lhoták, učitel 
2. stupně, odborník  dějepisář, kronikář školy. 
Mezi oceněnými žáky chebských škol Nadací Schola Ludus byla žákyně 9. třídy 
Šárka Vojíková – za vynikající prospěch, za úspěchy v olympiádách a soutěžích. 
V Národním testování pro základní školy dosáhla za Karlovarský kraj 3. místa 
v českém jazyce. 
Nejlepšími sportovci školy se staly Tereza Jelínková a Eva Vokáčová, žákyně 9. 
třídy. Byly oceněny za vynikající sportovní úspěchy a obětavou účast na 
soutěžích. 
 
Pedagogická rada schválila zprávu o činnosti školy 1. 9. 2022 
Školská rada byla seznámena se zprávou o činnosti školy.  
 
 
                                                                        Mgr. Zuzana Šantrochová  
                                                                                 ředitelka školy 
    
Příloha č. 2        Základní údaje o hospodaření školy 
Příloha č. 1        Přehled klasifikace a chování školní rok 2021/22 



 



    



 
 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


