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Úvod 
 

Do průběhu vzdělávání a všech aspektů života školy samozřejmě zásadním 

způsobem promluvil nouzový stav a zavření škol 11.3. Celá škola musela ze dne na den 

přejít na výuku na dálku. 

V prvních dnech probíhaly aktivity a spojení s žáky živelně. Ale měli jsme 

připravenou obrovskou výhodu. Již od září 2019 jsme se bez nutnosti vyvolané Covidem 

– 19 začali posouvat směrem k podstatně širšímu využití online nástrojů ve výuce a 

celkově v životě školy. Již řadu let zpětně využíváme bezplatných služeb Googlu pro 

vzdělávací organizace. I naše doména, skoladvory.cz, je vlastně „googlová“. Již od 

začátku školního roku jsme se tedy jako učitelé začali seznamovat s aplikací Classroom 

(Učebna). Dále jsme všem žákům od 4. ročníku zřídili školní emaily. Spolu s rozdělením 

do skupin podle tříd a učitelských skupin nám vznikl velmi efektivní způsob komunikace i 

s dětmi, ale především vynikající nástroj pro výuku. 

Mohli jsme se tak rychle vyvarovat tomu, aby si každý z učitelů nastavoval své 

spojení s žáky, vybíral svou komunikační platformu, atd., jak tomu bylo v řadě jiných škol. 

Z hlediska výuky tak můžeme samozřejmě rozdělit rok na dobu před a po 

11.3.2020. V době „před“ probíhala výuka i její hodnocení standardně. V době „po“ již 

bylo vše naruby. Distanční vzdělávání nebylo ještě povinné a bylo obtížné přivést některé 

žáky, spíše však jejich rodiče, k práci. Většinou šlo o děti, které na své vzdělání energií 

neplýtvaly ani dříve.  

Do školy se děti vrátily až těsně před koncem roku. Poměrně náročné pak bylo 

celkové hodnocení na vysvědčení, které v sobě podle pokynů z MŠMT zahrnovalo 

známky za dobu prezenční docházky i práci v době zavření školy a přihlíželo se i ke 

známce za první pololetí. 

Kromě samotné výuky jsme přirozeně pocítili dopady do všech oblastí. Zvláště 

bylo ovlivněno další vzdělávání pedagogů, projekty EU šablon, projekty spolupráce se 

zahraniční a místní střední školou, plánované akce jedno i vícedenní a celá řada 

pravidelných setkání. Ovlivněny pak byly i spolupráce s různými partnery, se kterými 

učitelé spolupracovali.  

V této zprávě tedy popisujeme školní rok převážně v období do 11.3. Následující 

období pak jen u některých částí. 
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Zřizovatel 

Název zřizovatele Město Karlovy Vary 

Adresa zřizovatele Moskevská 21, Karlovy Vary, 360 01 
 

Kontakt tel.: 353 118 111 
e-mail: posta@mmkv.cz 
http://www.mmkv.cz 

 

Součásti školy a počty žáků -  k 31. 5. 2020 

Součást školy 
Počet 

tříd/oddělení 
Počet  

dětí/žáků 

Průměrný počet 
dětí (žáků) 

na třídu/odd. 

Celkem 17 tř. + 0.tř 300 + 14 ---------- 

Přípravná třída 1 14 14 

1. stupeň ZŠ  8 132 16,5 

2. stupeň ZŠ  
(běžné třídy) 

4 95 23,75 

2. stupeň ZŠ  
(speciální třídy) 

4 44 11 

Školní družina 4 107 26,75 

Školní jídelna ZŠ x 219 x 
 

Souhrnné statistiky jsou uvedeny v příloze č.4 

1. Základní údaje o škole a jejích částech 

Škola 
 

Název školy 
Základní škola Karlovy Vary, 1. máje 1, 
příspěvková organizace 

Adresa školy 1. máje 58/1, Karlovy Vary, 360 06 

Právní forma Příspěvková organizace města Karlovy Vary 

IČO 70933774 

IZO 102088471 
 

Vedení školy Ředitel: Mgr. Jiří Kopárek 
Zástupce ředitele: Mgr. Petra Svobodová 

Kontakt tel.: 353 563 426 
e-mail: posta@skoladvory.cz 
www: www.skoladvory.cz  

mailto:posta@mmkv.cz
http://www.mmkv.cz/
http://www.skoladvory.cz/
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Materiálně - technické podmínky školy 
 

Počet místností využívaných dětmi  25 

Kmenové učebny tříd  15 

Odborné učebny 7 

Družiny 4* 

Dále žáci využívají školní knihovnu. 

*1 oddělení družiny bylo umístěno ve 2.třídě. 

 

 

Další prostory a vybavení 

Zahrada – žákům přístupná část – cca 1.500 m2 

Tělocvičny  - velká, převážně herní + menší, převážně gymnastika apod. 

Žákovská dílna s pracovními místy pro 20 žáků. 

Žákovský nábytek – ve všech kmenových učebnách výškově nastavitelný, 
starý je využíván v menšině, a to mimo kmenové učebny. 

 

 

Školská rada 
 

Volby do školské rady za rodiče a pedagogické pracovníky proběhly 

v loňském školním roce. Po jmenování členů za zřizovatele školy (město K. Vary) 

má rada nyní následující složení: 

 

 

Datum zřízení 1. 1. 2006 

Počet členů školské rady - 6 

Za zřizovatele: 

 Bc. Jana Jandová DiS.  

 Zdeněk Havel 
 

Za rodiče: 

 Květa Molčanová  

 Marcela Matušková Gernerová 
 

Za pedagogické pracovníky: 

 Mgr. Libor Uttl 

 Mgr. Radka Schützeová – předseda ŠR  

Kontakt schutzeova@skoladvory.cz 
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Spolek  - Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 

Činnost Spolupráce se školou na konkrétních akcích pro žáky 

Registrace na MV ČR, 25. 1. 1995 

Kontakt P. Svobodová, zastupkyne@skoladvory.cz 
 
 

 

V souvislosti s platnou legislativou se SRPDŠ stalo spolkem. Prostředky vybrané 

od žáků, potažmo rodičů, jsou převáděny na účet školy jako dar. Je s nimi samostatně 

účtováno a členům SRPDŠ je předkládán přehled čerpání. Děje se tak vždy v době 

třídních schůzek v prvním čtvrtletí v polovině listopadu. 

Formální ukotvení fungování s výborem a předsedou pak pomohlo i při realizaci 

celoškolní dobročinné akce s Adopcí na dálku. Protože škola jako příspěvková 

organizace nemůže poskytovat dary, plynou prostředky právě přes SRPDŠ.  

 
 

Obor vzdělání a vzdělávací program 
 

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 

79-01-C/001 Základní škola 16 

 
 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program – ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1 16 + 0.tř 

 
Pro školní rok 2019/20 jsme zřídili celkem 4 speciální třídy pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Byly to třídy 6.A, 7.A, 7.C a 8.A. Konkrétně se jedná o třídy pro 

žáky s vývojovými poruchami učení. K tomuto kroku opakovaně přistupujeme především 

z důvodu vysokého počtu žáků s poruchami učení, kteří se k nám hlásí do 6. ročníku. Pro 

třídy byl Školní vzdělávací program upraven již dříve. Fungování tříd bylo opět velmi 

úspěšné. 

Hlavním přínosem je samozřejmě možnost volit přístup a metody výuky s ohledem 

na vzdělávací potřeby jednolité skupiny. Zároveň tím předcházíme vzniku velmi náročné 

situace, kdy se při individuální integraci vyššího počtu žáků se SVP1 do běžné třídy stává 

výuka velmi obtížnou. Zásadním způsobem se také zlepšují podmínky pro individuální 

přístup a podporu při výuce. 

Situaci se speciálními třídami je částečně přizpůsobováno další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

 
 

                                                 
1 SVP – speciální vzdělávací potřeby. 
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2. Personální oblast 
 

Personální oblast dostála ve školním roce 2019/20 několika změnám. Na 

mateřskou dovolenou odešly paní učitelky Schützeová a Achaladze. Po roce působení u 

nás skončil pan učitel Hanakovič.  

Naopak na 1. stupeň přišli paní učitelky Konečná Matějková a Randová. První rok 

na 2. stupni u nás působili Radek Holub, Barbora Hlotanová (oba Aj), Mária Jaščurová 

(M, Inf). Po několika letech se k nám vrátila Zita Rusnáková (Čj, Ov).  

Stejně jako na začátku každého roku jsme i v tomto museli upravovat výše a 

složení pracovních úvazků vychovatelek ve školní družině a asistentů pedagoga. 

K financování mzdových nákladů na asistenty používáme především prostředky ze 

státního rozpočtu přidělené krajským úřadem. 

 

 

2.1 Přehled pracovníků  

 fyzických 
osob  

přepočtených na 
plné úvazky 

Učitelé  ZŠ 25 23,6 

Vychovatelé  ŠD 5 3,2 

Asistent pedagoga 10 8,6 

Speciální pedagog 1 0,4 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 7 6,7 

Pracovníci školní jídelny 4 4,0 

Zaměstnanci celkem 52 46,5 

Pozn. Uvedené počty osob jsou platné k 30.6.2020. 

 
 

 

2.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

 
Učitelé 1. 

stupně 
Učitelé 2. 

stupně 
Vychovatelky 

ŠD 
As. 

pedagoga 

Odborná 
kvalifikace 

87,5 % 100 % 100 % 100 %2 

 

 Pozn. Včetně uč. přípravného ročníku. 
 

Na I. stupni se jednalo o 1 učitelku, která studovala k získání potřebné kvalifikace. 
 

                                                 
2 1 asistent aktuálně absolvoval vzdělávání pro získání kvalifikace. 
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2.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

 V následujícím grafu jsou zahrnuti všichni pedagogičtí zaměstnanci školy - učitelé, 
vychovatelky, asistenti pedagogů i vedení školy. 
 
 
Věková struktura k 06/2020– Pouze učitelé, ředitel a zástupce 
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Věková struktura k 06/2019 – Všichni ped. Pracovníci (uč., as.ped. vych.,….) 
 

 
 

 

 

 

 

2.4 Údaje o nepedagogických (provozních) pracovnících 
 

Funkce Počet pracovníků Úvazek celkem 

Školník / topič 1 1,275 

Sekretářka / hospodářka 1 0,875 

Účetní 1 1,25 

Vrátný 1 0,75 

Vedoucí školní jídelny  1 1,0 

Vedoucí kuchařka 1 1,0 

Pomocná kuchařka 2 2,0 

Uklízečka 3 2,4 
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Věková struktura k 06/2020 – Nepedagogové 
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3. Zápis žáků a přijímání žáků na střední školy  
 
 

3.1 Zápis k povinné školní docházce  
duben 2020 + dodatečné zápisy z důvodů nemoci 

 

Počet prvních tříd, do 
kterých byli zapisováni 

žáci 

Počet dětí zapsaných do 
prvních tříd pro školní rok 

2020/21 

1 313 

 
 Počet žáků obsahuje i děti, které do 1. třídy v září 2020 nenastoupily z důvodu 

odkladu zahájení povinné školní docházky. Některé z nich pak rodiče přihlásili do 

budoucí přípravné třídy a po jejím schválení ze strany Krajského úřadu byly přijaty. 

 
 

3.2 Výsledky přijímacího řízení na střední školy a učiliště 
 

Každý rok organizujeme schůzku pro rodiče a žáky, kteří v daném roce končí 

povinnou školní docházku. Na ní se dozvědí náležitosti přijímacího řízení v daném roce, 

jako jsou termíny podání přihlášek, jejich počet, průběh řízení, atd. Zároveň na schůzku 

přicházejí zástupci středních škol z okolí a podávají rodičům i žákům konkrétní informaci 

o jejich školách. 
 

počet vycházejících žáků: 

z 8. třídy z 9. třídy 

3 23 

 
 3 žáci ukončili povinnou školní docházku již po osmé třídě. Důvodem bylo, že 

v průběhu svojí školní docházky 1 – 2 krát opakovali ročník a ani v případě postupu do 9. 

ročníku by již neměli možnost získat stupeň základního vzdělání. Příhodnější tedy pro ně 

bylo začít se již prakticky připravovat na příslušné povolání.  

V letošním roce opět proběhlo přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní 

zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky pro přijetí na střední školy ve školním 

roce 2020/2021. V praxi to znamená, že na všechny obory, které jsou zakončeny 

maturitní zkouškou, bylo v rámci přijímacího řízení nutné vykonat písemný didaktický test 

z českého jazyka a matematiky. 
 

Každá ze středních škol si stanovila svá kritéria, do kterých zařadila právě i výsledky 

testů. Většinou výsledkům testů střední školy přiřadily váhu 50 – 60%. 

                                                 
3 Školní rok 2020/21 jsme zahájili s jednou 1. třídou s 22 dětmi. 
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V následujícím grafu je znázorněno porovnání průměrného výsledku našich žáků a všech 

žáků, kteří se testů zúčastnili. Klasické zkoušky na střední školy konalo 12 našich žáků.  

 

 
 

 

V českém jazyce o kousek naši žáci celostátní průměr překonali a v matematice 

naopak o kousek zaostali. Proti předcházejícímu roku došlo ke značnému zlepšení.  

   

 

 

 

3.3 Počet žáků přijatých na jednotlivé typy středních škol 
 
 

Střední školy s maturitou a maturitní učební obory 

Střední škola 
logistická 

Střední škola 
s uměleckým 
zaměřením  

Střední 
zdravotnická 

škola a Obchodní 
akademie  

Gymnázium 
+ 

Ped. lyceum 

Střední 
průmyslová škola 

1 3 2 2+1 3 

  

Učební obory 

SOŠ stravování a služeb Technické učební obory 4 Další netechnické obory 

5 6 1 

Soupis oborů a škol, kam byli žáci přijati, je v příloze č. 5. 

                                                 
4 Truhlář, Mechanik, Instalatér….. 
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4. Podmínky, průběh  a výsledky vzdělávání  
 

 
4.1 Výsledky vzdělávání 
 

Výsledky vzdělávání jsou veličinou, která je velmi obtížně měřitelná. Známka na 

vysvědčení je do určité míry subjektivní.  

V průběhu školní docházky absolvují žáci několikrát testování, při kterém mají možnost 

z individuálních zpráv získat srovnání se všemi dětmi, které se daného šetření zúčastnily 

na zapojených školách. (viz. příjímací řízení) 

Následující grafy znázorňují nejzákladnější přehled prospěchu. Další přehledy (po 

předmětech a po třídách) jsou zařazeny v příloze č.4. 

 

  
 

Jde o přehled hodnocení na konci školního roku. To bylo extrémně specifické. 

V celkovém součtu určitě došlo k určitému nadhodnocení, a to díky pokynům, kterými 

jsme se museli řídit. Nebylo možné plnohodnotně zohlednit výkony žáků při dálkové 

výuce. Nešlo to plně ani v pozitivním a ani v negativním smyslu.  

Proti jiným letům nám významně ubylo žáků, kteří neprospěli. Jak je již napsáno dříve, 

známkování na konci roku bylo náročné. 
 
 
 

 
4.2 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 I po několika letech fungování zůstal celý nový systém podpory žáků se SVP 

nesmírně náročný na administrativu i organizaci.  

Škola věnuje podpoře žáků se SVP velké úsilí. Hlavní osobou koordinující tyto 

aktivity je Mgr. Marcela Čapková, která se této oblasti věnuje nejen z titulu výchovného 
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poradce, ale je zároveň na menší úvazek speciálním pedagogem. Proto se velmi 

podstatně podílí na zřízení speciálních tříd a na získání prostředků pro financování 

asistentů pedagoga.  

Již tradičně byla zřízena 0. - přípravná třída pro žáky se socio-kulturním znevýhodněním. 

Díky práci, kterou zde paní učitelka Radka Peroutková s dětmi odváděla, byl některým 

z nich podstatně usnadněn nástup do první třídy a předešlo se tak jejich školní 

neúspěšnosti a ztrátě motivace pro učení. 

 

Druh postižení: Počet žáků 

Porucha dorozumívání 1 

S více vadami 1 

S vývojovými poruchami chování 
Integrace do běžné třídy 

3 

Autisté 1 

S vývojovými poruchami učení 
Integrace do běžné třídy 

36 

Skupinová integrace ve spec. třídách 44 

Lehké mentální postižení 6 

 
 

Formy podpory: 

 zřízení čtyř speciálních tříd na II. stupni  

 zřízení přípravné třídy 

 vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro žáky na základě zprávy 

z poradenského zařízení 

 předmět speciálně pedagogické péče - individuální nápravná cvičení se speciálním 

pedagogem v rámci výuky 

 pedagogická intervence – podpora vybraných žáků formou pomoci s přípravou na 

vyučování a doučování 

 masivní podpora prostřednictvím vysoce nadprůměrného počtu asistentů pedagoga 

 spolupráce s PPP5 a SPC6 v K. Varech na diagnostice a výběru příslušných 

opatření ve výuce 

 

                                                 
5 PPP – Pedagogicko – psychologická poradna 
6 SPC – Speciálně pedagogické centrum 
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4.3 Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy 
 
Školní vzdělávací program 

 

Výuka probíhala ve všech třídách podle Školního vzdělávacího programu ZŠ 

Karlovy Vary, 1. máje 1. Tento program je průběžně upravován, a to především 

v reakcích na změny platné školské legislativy. Změny zasahují především do učebních 

plánů jednotlivých ročníků, ale i do obsahu výuky a očekávaných výstupů.  

 

Průběh vzdělávání 

           Dílčí cíle i metody a formy práce vedoucí k jejich dosahování jsou stanovovány 

s ohledem na jejich vhodnost k aktuálnímu stavu třídy, individuálním vzdělávacím 

potřebám žáků a rovněž k návaznosti probíraného učiva na předcházející témata. 

Formy výuky (frontální, skupinová a individuální) jsou voleny na základě jejich účelnosti 

vzhledem ke stanoveným cílům a tématům. 

 Průběh vzdělávání je do určité míry kontrolován. Jednou formou kontroly jsou 

hospitace v hodinách. Ty byly realizovány ředitelem školy (především 2. stupeň), 

zástupkyní (především 1. stupeň) a speciální pedagožkou (zaměření na práci s dětmi se 

SVP). Další formou je kontrola pedagogické dokumentace, kam patří třídní knihy, 

tematické plány, klasifikační záznamy a podklady pro hodnocení. 

Komplexní vnější kontrolu provádí Česká školní inspekce. Její kontrolní činnost může být 

zaměřena na: 

 konkrétní aspekt práce školy (např. kontrola průběhu zápisu do 1. třídy – u nás 

v roce 2017) 

 prošetření stížnosti - většinou na podnět rodiče, ale i z jiného zdroje (u nás 

naposledy cca před 11 lety) 

 pravidelné komplexní hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

poskytovaného základní školou a školní družinou – probíhá pravidelně většinou 1x 

za 6 školních roků (u nás v prosinci 2018) 

 

 I nadále ztěžuje podmínky pro výuku vysoké množství žáků z málo podnětného 

prostředí, kde není vzdělání příliš vysoko na žebříčku hodnot. Práce s nimi je pak 

náročná na čas i energii. Projevuje se to například v nutnosti neustále hlídat a kontrolovat 

docházku, zjišťovat, zda se nejedná o skryté záškoláctví. To se dá zvládnout pouze díky 

poctivé práci našich učitelů a dalších pedagogů, kteří se snažili nastolit ve škole takovou 

atmosféru, v níž bylo možné předcházet vzniku po kázeňské stránce velmi náročným 

situacím. Celý tento problém se při dálkové výuce znásobil. 

 Velkým přínosem je vysoký počet asistentů pedagogů, kteří pomáhají učitelům 

přímo ve výuce, ale také se podílejí na práci mimo ni.  

 Problémy samozřejmě vznikaly. Jak je již zmíněno výše, byla velkým problémem 

zvyšující se absence žáků ve výuce. Jde sice o problém jen menší skupiny žáků napříč 

ročníky, ale podmínky pro jejich vzdělávání jsou tím podstatně zhoršeny. Také je to opět 

zdrojem dalších administrativních povinností, které dopadají v tomto případě na třídní 
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učitele, kteří na některé žáky opakovaně museli psát hlášení na magistrát města, policii i 

na soud.  

V rámci zájmového vzdělávání, kroužků, se snažíme formou doučování podporovat žáky, 

kteří mají obtíže v hlavních předmětech (Čj, Mat, Aj). Žákům jsme nabídli celkem 3 

kroužky s touto náplní odlišených po ročnících či stupni školy. V tomto ohledu jsme 

využili i možnost podpořit přípravu dětí díky projektu Šablony II (viz. dále). 

Doučování bohužel po 11.3. probíhat nemohlo. 

 

Od 11.3. docházelo k postupnému zlepšování online spojení s většinou žáků. Někteří 

však neměli potřebné zázemí ať již objektivně nebo subjektivně. Všem pak byla 

nabídnuta možnost pravidelného vyzvedávání fyzických materiálů, které vypracovali a 

vrátili zpět ke kontrole. 

Možnost zapojení se do výuky měli tedy všichni, ale někteří nám i přes veškerou snahu 

stagnovali a nebylo síly, která by je nebo jejich rodiče přiměla něco dělat. 

Naráželi jsme i na problém ambiciózních rodičů, kteří zjevně za své děti vypracovávali 

jejich úkoly. Tím jim samozřejmě moc neposloužili. 

 

Hodnocení žáků 

V době do 11.3. byli žáci hodnoceni v souladu s  pravidly hodnocení. Pravidla byla 

sestavena tak, aby byla co nejstručnější, jednoznačná a všem zcela srozumitelná. 

V období dálkové výuky bylo hodnocení, objektivní, velkým problémem a 

přiznáváme, že se nám ho nepodařilo úplně vyřešit. Nechtěli jsme hodnotit žáky za nic 

nebo za to, co udělali rodiče. 

 
Materiální podpora výuky 
 

 Výuka byla v materiální oblasti od začátku roku podporována prostřednictvím 

dvanácti interaktivních tabulí. Průběžně je obnovována PC učebna a řady pomůcek, jimiž 

jsou vybaveny kabinety jednotlivých předmětů.  

Během podzimu přibyla další tabule, a to rovnou s celou třídou. K rekonstrukci došlo díky 

velkému souhrnnému projektu, který pro své školy realizovalo město Karlovy Vary jako 

jejich zřizovatel. Prostředky byly získány z IROPu7 pro Karlovarský kraj. Po loňské 

učebně jazyků u nás vznikla společná odborná učena pro přírodopis a zeměpis. 

Přírodopis zase získal například nové mikroskopy. 

 S růstem množství využívané počítačové techniky se zvyšuje i náročnost na její 

údržbu a obnovu. Postupně je pořizována nová technika, některé kusy naopak 

zastarávají a dochází k velkým rozdílům ve verzích softwaru a jejich vzájemné 

kompatibility. Jde o čím dále větší zátěž pro školu. 

Výuka je organizována tak, aby maximální počet vyučovacích hodin probíhal 

v odborných pracovnách příslušného předmětu. 

Odborné pracovny pro předměty: informatika, výtvarná výchova, přírodopis, praktické 

činnosti (dílny), domácnost (cvičná kuchyňka), fyzika a chemie, jazyková učebna a nově 

tedy i učebna přírodopisu a zeměpisu. 

                                                 
7 Integrovaný regionální operační program 
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Dalším kladným počinem v materiální oblasti, který úplně přímo nesouvisí 

s výukou, ale je také potřebný, bylo vymalování školní jídelny a částečná obnova 

nábytku. V době, kdy byla škola pro žáky zavřená a nebyla v provozu ani školní jídelna, 

se do práce pustili pan školník s panem vrátným a přidalo se k nim i osazenstvo školní 

kuchyně v čele s vedoucí, paní Molčanovou. Velmi kvalitně a také s finanční úsporou 

opravili, vymalovali a nabarvili celou jídelnu.  
 

  
 

 

Školní knihovna 
 

Ve škole funguje knihovna se skromným, ale zajímavým knižním fondem. 

Otevřena pro žáky je 2x týdně. Během školního roku jsme zaznamenali 470 výpůjček. 

Máme zde i více početné sady pro společnou četbu žáků celé třídy. 
 

 

 

4.4  Prevence sociálně - patologických jevů 
 

 

Prevence sociálně patologických jevů byla na škole prováděna v souladu s Minimálním 

preventivním programem pro školní rok 2019/2020. Prevence na škole probíhala pro 

všechny žáky od prvního do devátého ročníku. 

 
Formy prevence: 
 

 Hlavní penzum činností v této oblasti se odehrává v rámci výuky v některých 

povinných předmětech. Na 1. stupni jde zvláště o předmět Člověk a jeho svět, na 

druhém pak o Výchovu ke zdraví, Občanskou výchovu a Přírodopis. 
 

 Jednotlivé besedy, exkurze, adt. 
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 Účastníme se přednášek Městské policie a kurzu o bezpečné jízdě na kole v rámci 

přednášek na dopravním hřišti a ve spolupráci s PČR zajišťujeme osvětu dětí 

v problematice sociálně patologických jevů v Centru zdraví a bezpečí u KV Arény. 
 

 Ve škole je umístěna schránka důvěry, která je určena pro žáky, kteří mají určitý 

problém a chtěli by pomoci s jeho řešením. 
 

 Žáci i rodiče jsou v pravidelných intervalech poučováni o bezpečném chování ve 

virtuálním prostoru, zásadách kyberšikany, kybergroomingu, aj.  
 

 Preventistka je každý den k dispozici pro děti, jejich rodiče i pedagogy při řešení 

výskytu nežádoucího chování žáků. 

 

Ve školním roce 2019/2020 proběhla série preventivně výchovných besed zaměřených 

na předcházení sociálně patologických jevů, prohlubování právního vědomí a zvyšování 

pocitu bezpečí žáků všech ročníků. Z velké většiny byly besedy vedeny pracovníky 

oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary. 

 

Přednášky vedené Městskou policií 

 
I. stupeň 

0. – seznámení s MP 

2. - Notes strážníka Pavla, představení MP, dopravní výchova chodec, dopravní         

výchova cyklista 

3. A,B  - Občanské soužití,  

5. A,B – 10 pravidel,  

  

II. stupeň 

6. A,B  - Kyberšikana,  

7. A, B, C – Drogy 

8. A, B, C – Diskriminace  

9. Hodný dědeček – pohlavní zneužívání 

 

Z dalších akcí lze zmínit zejména: 

 Pravidelné návštěvy všech tříd Světa záchranářů (Svět rizik, Svět bezpečí, 

Svět ohně, Svět zdraví, Mimořádné události, Dopravní výchova) 

 Přednáška o drogách – pravda o drogách 

 Desatero bezpečného internetu pro mladistvé 

 Prevence nezaměstnanosti a bezdomovectví – návštěva Armády spásy 

Během školního roku byly nejčastěji řešeny případy záškoláctví, ať již přímou, nebo 

skrytou formou. V tomto případě má škola zpracován plán postupu při zjištění záškoláctví 

žáka, podle kterého se záškoláctví řeší. V několika případech jsme požádali o intervenci 

OSPOD Karlovy Vary, nebo Policie ČR, ale jak již bylo uvedeno, efekt byl velmi malý.   

Z dalšího rizikového chování se jednalo zejména o nevhodné chování mezi 

spolužáky, kdy se v řešení postupuje v souladu se školním řádem.  



 

19 

 

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP)  

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo vzhledem k různým 

hlediskům na několika úrovních: 

 Semináře pro jednotlivce ve vztahu ke konkrétnímu předmětu. 

celkem 6 účastí – cizí jazyky 2x, matematika 1x, český jazyk, psaní, čtení 3x,  
. 

 Vzdělávací akce pro skupinu či celý sbor  

o BOZP na pracovišti 

o Práce s diverzifikované třídě 

 Individuální vzdělávací akce se zaměřením na: motivaci žáků, řešení 

problémových situací ve škole, třídnické hodiny – celkem 2 účasti. 

 Oblast ICT – 3x pro celý sbor s externím lektorem; dále proběhla řada školení 

a setkání v rámci sboru 

 Karierní poradenství – 2x. 

 Vzdělávání směřující k získání nebo rozšíření kvalifikačních předpokladů 

k výkonu práce pedagogického pracovníka na dané pozici: 

o Učitelství 1. stupně – 1 osoba. 

o Vzdělávací kurz pro asistenty pedagoga – 2 osoby. 

 

 

 

Celkový souhrn je uveden v příloze č.2. 
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6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

6.1 EU projekty 
 
Spolupráce se zahraniční školou Jenaplanschule z Markersbachu a ZŠ Jazyků K. Vary 

 

Jednalo se o menší jednoletý projekt. V jeho rámci se naše děti opakovaně 

potkávaly s žáky ze SRN. Snahou bylo rozvíjet jejich jazykové dovednosti a podpořit 

jejich rozhled dále než na hranice. V září u nás strávily německé děti celkem 4 dny. Ke 

společným akcím patřil také lyžařský kurz na Božím Daru. 

 

Kromě setkávání nám projekt přinesl také prostředky na dva kroužky robotického 

lega. Nakoupili jsme sety robotického lega a dvě skupiny dětí, mladší na 1. a starší na 2. 

stupni, začaly stavět, vymýšlet a hlavně programovat "robůtky". Vyústěním snažení pak 

pro starší team byla soutěž v SRN. Ta se konala v rámci organizace First Lego League, 

která již funguje řadu let. Soutěž, které se účastní děti základních škol, proběhla 

ve Zwickau v SRN a šlo o semifinálové kolo pro střední Evropu. Náš tým, který se do této 

soutěže zapojil poprvé, dosáhl na pěkný úspěch. Při premiéře na FFL předvedl náš tým 

pěknou společnou práci. Nejvíce se podařila sekce Robot Game, kde Krabat Team 

obsadil nádherné 3. místo. V celkovém součtu ze všech odvětví soutěže obsadili pěkné 

8. místo. 
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„Šablony II“  

1,389.900 Kč.  Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013770 
Realizace od 1.9.2019. 
 

Projekt formou zjednodušené administrace. Hlavní část financí jsme nasměrovali 
k rozšíření úvazku speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školní družině, a to 
z důvodu velkého nárůstu dětí se SVP a s tím i spojené administrativy. 

Další prostředky využíváme k financování doučování a přípravy na vyučování u 
slabších dětí. 

Podstatnou část jsme také vyčlenili na aktivity vzájemné spolupráce mezi 
pedagogy. Cílem je rozvíjet jejich pedagogické dovednosti díky spolupráci a sdílení 
příkladů dobré praxe. 

Nejmenší část pak připadá na další vzdělávání pedagogů. 

 
 

Nadále jsme byli partnery v projektu SOU SŠ stavební v K. Varech - Implementace 

Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476. 

Tento projekt v loňském roce skončil. 
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6.2 Školní projekty 
 

 

Školní mini ZOO 
 

 

Provoz mini Zoo pokračoval i letos.  Péče o jeho obyvatele byla v rukou pana učitele 

Uttla, ale také náplní zájmového kroužku.  
 

   

Matematické oříšky 

Již sedmým rokem probíhaly Matematické oříšky. Standardně se jedná o celoroční 

matematickou soutěž. Letos proběhlo jen 5 kol a celkové výsledky a vítěze jsme 

nevyhlašovali. 

I ve zkrácené soutěži si žáci vyzkoušeli řešení netradičních úloh, které se objevují 

v celostátních a mezinárodních matematických soutěžích, jako je např. Klokánek, 

Pythagoriáda nebo se s nimi mohou setkat ve SCIO testech, kterých se naši žáci 

pravidelně účastní. Každý měsíc řeší žáci 10 úloh, které mají rozvíjet především jejich 

logické myšlení. 5 úloh je vždy jednodušších, dalších 5 obtížnějších. 

 

Čtenářská liga 

Proběhl již tedy sedmý ročník tohoto přínosného projektu, jehož cílem je formou 

dlouhodobé soutěže podpořit čtenářské dovednosti žáků.  Zúčastnili se všichni žáci 

včetně prvního ročníku. 

Žáci měli vždy za úkol zpracovat aktuální pracovní list s článkem na zvolené téma. 

Plnili zadané úkoly, čímž prokazovali své čtenářské dovednosti. Vyhodnocovány byly 

výsledky jednotlivců i tříd na I. i II. stupni školy pro každé kolo, ale i celkové průběžné 

výsledky. Poté byli vyhlášeni a odměněni nejlepší žáci celkově i v každé třídě. 

Čtenářská liga si klade za cíl upevňování dovedností v oblasti čtenářské 

gramotnosti, zejména se zaměřením na orientaci v textu a pochopení souvislostí. 

Současně se jedná o výbornou přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. 

Organizátorem a autorkou zadání jednotlivých kol, je paní učitelka Daniela Vlnatá. 

 

Letošní ročník byl však v půli své cesty zastaven koronavirem. Celkem proběhlo 5 

čtenářských kol – říjen až únor. Řada žáků nemohla využít šance k dopsání chybějících 

kol ligy, řada čtenářsky „rozjetých“ tříd nedostala možnost dotáhnout letošní jízdu až do 

vítězného konce. Naši benjamínci z 1. třídy si pouze dvakrát zkusili, co je čeká.  

I za letošní „pololigu“ jsme vyhodnotili čtenáře, kteří se umístili na 1. – 3. místě ve 

své kategorii. Odměnu předali třídní učitelé spolu s vysvědčením. Všem žákům za jejich 

úsilí v lize děkujeme a těšíme se na další ročník. 

Vítězi se v jednotlivých kategoriích stali Adam Böhm ze 2. třídy, David Vlček z 5.B, 

Vojtěch Parkáni ze 6.B, Tereza Kadlecová z 9.B, Natálie Faberová z 8.A  

  
 

Celkové konečné pořadí – příloha č.3. 
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Šachy do škol 

Připojili jsme se do celostátního projektu „Šachy do škol“. Vznikl tak šachový 

kroužek, který vede kvalifikovaný trenér šachu, p. Hlaváč. Kroužek navštěvuje cca 10 

žáků 1.stupně. 

9. listopadu proběhl 4. ročník šachového turnaje pro mládež pořádaný karlovarským 

šachklubem Tietz. Turnaje se zúčastnili také naši mladší žáci, kteří již druhým rokem 

navštěvují náš šachový kroužek. Naší školu reprezentovali: Ladislav Nykl, Michael 

Wolf, Richard Prok, Lukáš Pštross a Orgil Jargalsaikhan.  

V konkurenci mnohdy daleko zkušenějších hráčů ze šachových klubů karlovarska si naši 

reprezentanti vedli velice dobře a na svém prvním opravdovém soutěžním klání dokázali 

vybojovat první šachové body. 

 
 

 

Ekologie (EVVO) 

 Pro podporu ekologického chování žáků a výchovy k němu, probíhá ve škole řada 

aktivit. 

V první řadě jsou témata z této oblasti zařazena do náplně několika předmětů 

napříč ročníky. Na prvním stupni jde hlavně o předmět Člověk a jeho svět. Na druhé 

stupni se ekologické témata přirozeně najde nejvíce v Přírodopisu, ale také ve Fyzice či 

Zeměpisu. 

 Ve všech učebnách jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. Žáci a jejich rodiče 

mají možnost do školy přinášet drobný elektroodpad. To probíhá v rámci projektu 

Recyklohraní. Kromě toho mohou děti přinášet i staré baterie.  

 Koordinátorem EVVO byl pan učitel Libor Uttl, který mimo jiné informuje kolegy o 

významných událostech a dne ve vztahu k ekologii a přírodě a předává jim také materiály 

k možnému upotřebení při práci s dětmi. 
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Solidarita a charita 

 Obědy pro děti – na rozdíl od minulého roku, kdy jsme na zajištění bezplatných 

obědů spolupracovali se společností Women for Women, jsme letos zajistili obědy 

zdarma díky dotačnímu programu, který vyhlásilo MŠMT. Celkem se jednalo o 5 

dětí. 

 Adopce na dálku – již dříve jsme adoptovali africkou holčičku Mabinty. Každý rok 

posíláme prostřednictvím Centra Dialog 7.500,- na výdaje s jejím vzděláváním. 

Finanční prostředky jsme získávali např. „bazárkem“ při Dni otevřených dveří a 

zbytek pak sbírkou mezi žáky i učiteli. 

 

Školní časopis 

Letos taká spatřilo světlo světa první číslo našeho Dvorského majáku. K nalezení v něm 

byly informace o našich nových učebnách, fejeton na téma školních přestávek, anketu, 

rozhovor s panem učitelem Holubem, komiks a také úryvek z historické školní kroniky.  

 

 
 

 

 

 

6.3 Školní akce 2019/2020 
 

 I přes zkrácený průběh roku proběhla řada akcí, které podporovaly vzdělávání 

žáků a které nespadají do kategorie běžné výuky.  

Některé zde uvádíme a další jsou uvedeny v příloze č.1. 
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Vícedenní mimoškolní akce 
 
Škola v přírodě – bohužel zrušená dlouhodobě plánovaná akce. 
 
Lyžařský kurz – 8. a 9. ročník, společný kurz s žáky z Markersbachu.  
 
 

Weiden 

Dlouholetou tradiční akcí je předvánoční výjezd do bazénového centra ve Weidenu 
v SRN. Akce je určena především pro žáky 2. stupně. 

 

Den otevřených dveří  

Tradičně velmi úspěšná akce s vysokou návštěvností a krásnou atmosférou. Den 

otevřených dveří jsme pořádali již poněkolikáté poslední úterý před první adventní nedělí. 

Děti vystupovaly společně i ve svých třídách, zpívaly, cvičily, prodávaly výrobky, tradičně 

se vyráběly adventní věnce, opět byla otevřena Minikavárna a probíhalo mnoho dalších 

aktivit.  
 

 
 
 

 

Další akce více tříd 

 Velryba Varyba – poznávání města K. Vary – postupně všechny třídy 1. stupně. 

 Spaní ve škole – během roku celkem 4 třídy. 

 Návštěva Becherovy vily – třídy I. stupně. 

 Návštěvy Galerie umění. 

 V rámci společného projektu se SOU SŠ stavební v K. Varech absolvovali žáci 

především 8. a 9. ročníků řadu exkurzí a projektových dnů (Řemeslné dny). 



 

26 

 

Soutěže 

Sportovní – např., Minikopaná,  Přehazovaná, atd.. 

Vědomostní - např., Matematické oříšky, Matematický klokan, Přírodovědný a 

Matematický klokan, Olympiáda Čj,  Aj 

  

Spolupráce s krajskou knihovnou 

Velkým přínosem jsou pro žáky pravidelné návštěvy a besedy v Krajské knihovně. 

V rámci výuky docházejí do knihovny především žáci 1. stupně. Jsou zde pro ně 

připraveny různé aktivity a besedy. Nejmladší z nich jsou zde pak „pasováni na čtenáře“.  

Jednotlivé třídy navštíví knihovnu v průměru 1x za měsíc a půjčují si celé soubory 

knížek pro společné čtení ve škole. 

 

Některé další školní akce – během roku se koná mnoho drobnějších akcí. Vyučující 

realizují s dětmi řadu naučných vycházek, hojně je navštěvována blízká Krajská 

knihovna, deváťáci tradičně zajišťují příchod Mikuláše do školy. Většina tříd si 

vyzkoušela, jaké je to spát ve škole.  
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  Nuláčci v solné jeskyni. 

Spolupráce s Centrem zdraví a bezpečí 

Podstatně se zvýšil počet návštěv našich žáků v Centru, které se nachází kousek od naší 
školy, vedle KV Arény. 
Pro návštěvníky tam mají připravenu řadu vzdělávacích interaktivních akcí, které cílí na 
osobní bezpečí, první pomoc, chování při mimořádných událostech, apod. 
Díky různým funkčním modelům a vybavení jsou pořady velmi zajímavé a určitě mohou 
v budoucnu všem účastníkům pomoci. 
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Kultura a vzdělání 

Žáci jednotlivých tříd průběžně během roku navštěvovali řadu kulturně 

vzdělávacích akcí – divadelní představení, výstavy, vzdělávací koncerty. Častým cílem 

bylo Karlovarské městské divadlo, Karlovarské muzeum, Divadlo Husovka, centrum 

v Becherově vile. 
 

 

 

Výlety, exkurze, vycházky 

Během roku realizovali vyučující s dětmi desítky exkurzí do blízkých i 
vzdálenějších zařízení. Environmentální oblast byla zastoupena např. návštěvami 
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ekofarem, ekocentra a botanické zahrady V Bečově nad Teplou. Děti se byly podívat i 
v Moseru. 

 

 
 

Hudební vystoupení 

Své hudební dovednosti předvedli žáci na veřejných vystoupeních, kde zpívali a 

hráli při dni otevřených dveří, seniorům v domě s pečovatelskou službou a v centru 

města na Vánočních trzích. Děti vedly paní učitelky Jana Landsfeldová a Věra 

Janouchová. 
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6.4 Zájmové vzdělávání 
 

  
Školní družina 
 

Hlavním nositelem zájmového vzdělávání je školní družina, která je součástí školy a 

je určena pro žáky 1. stupně. V provozu byla 4 oddělení. Za účast v družině vybíráme 

150 Kč/ měsíc. Činnosti, které zde probíhají, se dají rozdělit na odpočinkové, zájmové a 

rekreační, ale probíhá zde i příprava na vyučování. 

 Snažíme se maximálně vyjít vstříc pracujícím rodičům, a proto má družina provoz od 

6,00 - 16,30 hod. Vychovatelky kromě svých kmenových místností využívaly zahradu 

školy, blízké hřiště a tělocvičnu. V rámci pobytu v družině mají děti i možnost navštěvovat 

některé zájmové kroužky. 

Kromě každodenního programu připravují vychovatelky i různé tematické akce a 

dny, jako byla Dušičková párty či Pálení čarodějnic. Jiné tradiční jako například 

Masopustní karneval nebo oslava MDD se letos nestihly.  
 

Roční tematický plán družiny a přehled organizace – Příloha č.6. 
  

 

Zájmové kroužky 
 
 Další formou zájmového vzdělávání jsou zájmové kroužky. V každém roce nabízíme 

dětem řadu kroužků. Podstatná je jejich dostupnost. Konají se v budově školy a většinou 

navazují přímo na konec vyučování. Také finanční zátěž je minimální, spíše symbolická 

nebo pokrývající pouze náklady na pořízení spotřebního materiálu.  

 V naprosté většině případů je vedou učitelé a další pedagogičtí zaměstnanci školy. 

Jedná se čistě o jejich vstřícnost, protože jejich odměna je opravdu symbolická. 
 

          
Seznam kroužků provozovaných v roce 2019/20 je uveden v Příloze č. 7. 
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7. Spolupráce s dalšími organizacemi a partnery 
 

Úzce spolupracujeme s Městskou policií Karlovy Vary, a to především v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů a v oblasti dopravní výchovy. 

Aktivně využíváme blízkosti „Světa záchranářů“, kde se všechny třídy seznamují 

s různými krizovými situacemi ve velmi názorném až realistickém prostředí. Děti se učí 

reagovat např. na požár, zranění, dopravní situace, atd. 

V rámci péče o žáky se specifickými výukovými potřebami spolupracujeme 

s Pedagogicko-psychologickou poradnou Karlovy Vary a Speciálně pedagogickým 

centrem ve Staré Roli v K. Varech. 

V oblasti DVPP spolupracujeme s Národním institutem dalšího vzdělávání v K. 

Varech, Pedagogickým a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, o.p.s. a sdružením 

Bludiště. 

 Odborová organizace na naší škole nepůsobí. Všechny zásadní pracovně právní 

záležitosti jsou probírány na společných schůzích. 

 

 

 
Spolupráce s Mateřskou školou – Dvory - nejbližším školním zařízením je dvorská 

mateřská škola. Abychom budoucím prvňáčkům ukázali, jaké to je ve „velké“ škole, 

zveme je k nám na různé aktivity.  

Celoroční plán akcí je obsahem Přílohy č. 8. 
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8. Ekonomický přehled k 31.12.2019 

 
Přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném rozhodnutím MŠMT 
ÚZ 33 353 
 

 
 

Náklady na platy zaměstnanců 17 951tis Kč 

Zákonné odvody 6 151tis Kč 

Odvody na FKSP 359 tis Kč 

OOPP 140 tis Kč 

ONIV (učebnice, pomůcky, aj.)  342 tis Kč 

Celkem 24 943 tis Kč 

 
 

Provozní náklady 

Potraviny, materiál 1 825 tis Kč 

Energie 1 360 tis Kč 

Opravy, údržba, ostatní služby a ostatní náklady  2 282 tis Kč 

Odpisy  1 852 tis Kč 

Celkem 7 319 tis Kč 

 
 
Doplňková činnost 
 
V souladu se zřizovací listinou školy se zabýváme doplňkovou činností.  
Jejím předmětem je:  
pronájem tělocvičen, pronájem školních bytů, pronájem nebytových prostor. 
 

 
 
 

 
 
V Karlových Varech dne 31.9.2020                             ……………………………….. 
                                                                                                           Mgr. Jiří Kopárek, ředitel školy 

 

 
Výroční zpráva schválena školskou radou: 
 

Jméno: Podpis: Jméno: Podpis: 

Mgr. R. Schützeová  Mgr. Libor Uttl  

Marcela Matušková 
Gernerová 
 

 Bc. Jana Jandová DiS.  

Květa Molčanová  Zdeněk Havel  

Doplňková činnost 
Provozní náklady Výnos Hosp. výsl. DČ 

366 tis Kč 534 tis Kč 168 tis Kč 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Měsíční výpis akcí 

 
Září 
 

 
Třídnické hodiny – Dodržování vnitřního řádu školy, 
chování k dospělým, vztahy mezi spolužáky 
Exkurze – Doubský most 
Varyba 
Becherova vila 
Svět záchranářů – Mimořádné události 
Projekt - Německo 
 

 
 
8.B, C 
5.B 
1. 
9. 

 
Říjen 
 

 
Dopravní hřiště 
Výlet Praha 
Transfůzní stanice – exkurze 
Sportovní den – projekt s německou školou 
Filmový festival – Čertrí brko 
Filmový festival Markersbach 
Řemeslné dny – SOU Sabinova 
KK 
Přírodovědný klokan 
Beseda s policií 
Svět zdraví 
Spaní ve škole 
Testování SCIO 
Kostel Máří Magdaleny 
 

 

4.A 
2. 
9.B 
 
1.st. 
 
8.A 
0.,3.A 
8.-9. tř. 
0. 
8.A 
9.B 
6.třídy 
8.tř. 

 
Listopad 
 

 
KK 
Spaní ve škole 
Přednášky o myslivosti 
Svět rizik 
Přednáška o škodlivosti alkoholu 
O čisté planetě – divadlo 
Beseda o dospívání 
DOD 
Vánoční dům 

1.,3.A,5.A 
7.B,8.B 
2.st. 
2. 
7.tř. 
0.-3. 
7.tř. 
 
0.,8.A 

 
Prosinec 
 

 
KK 
Den s handicapem 
Mikulášská nadílka 
Čertovská besídka 
Lego soutěž v Německu 
Turnaj florbal 
Diverzifikovaná třída – seminář 
Spaní ve škole 
Školení ICT, Classroom 
Vánoční mandaly 
Vánoční zpívání v domě s pečovatelskou službou 
Kolonáda – vánoční zpívání 

 

4.B,2.,3.A 
3.A,B 
 
 
Vybraní žáci 
 
 
5.B,2. 
 
ŠD 
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Weiden 
Vánoční koncert ZŠ a ZUŠ Šmeralova 
 

všichni 

 
Leden 
 

 
Svět záchranářů – Svět ohně 
Beseda s policií – Občanské soužití 
Beseda s policií – 10 pravidel 
KK 
SOU Sabinova – beseda 
Svět záchranářů – Svět bezpečí 
Svět ohně 
Beseda s policií – Kyberšikana 
Beseda s policií-Hodný děda 
Beseda s policií – Drogy 
OCJ Skolov 
Beseda s policií -  Diskriminace 
Svět ohně 
Spaní ve škole 
 

 
5.A 
3.A,.B 
5.A,B 
3.B,5.A 
9.B 
6.A 
5.B 
6.A,B 
9.B 
7.A,B,C 
Vybraní žáci 
8.A,B 
7.A,C 
5.B 

 
Únor 
 

 
Muzeum – výstava Leonard da Vinci 
Beseda s policií – Dopravní výchova 
Svět ohně 
Šachy– krajské kolo 
KK 
Kyberbezpečnost 
 

 

8.A 
2. 
7.B 
Vybraní žáci 
3.B 
2.st. 

 
Březen 
 

 
Lyžařský kurz 
KK 
 

 

8. a 9. roč. 
4.A 

Duben 

Covid -19 Květen 

Červen 
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Příloha č. 2

DVPP - ZŠ K. Vary, 1. máje 1

Příjmení Jméno Stupeň Datum Předmět (zaměření) Školní rok

Školící centrum 

nebo školitel Cena

Placeno: 

škola/prac.

Hlotanová Barbora II.st. Individ. 21.9.19 Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku 2019/2020 Tvořivá škola 8hodin Aj

Jaščurová Mária II.st. Individ. 2.-5.10.19 Matematická konference MAKOS2019 2019/2020 VŠE 24hodin M

Velínská Miriam II.st. Individ. 10.10.19 Čtení je šance 2019/2020 Slezská univerzita 4hodiny ČJ

Preňková Leona I.st. Individ. 2.11.19 Anglický jazyk činnostně ve 4. ročníku 2019/2020 Tvořivá škola 1490.- škola 8 hodin Aj

Velínská Miriam II.st. Individ. 23.10.19 Kariérové poradenství 2019/2020 EU 8 hodin kariér. por.

Konečná Matějková I.st. Individ. 22.11.19 Motivace, aktivizace a hodnocení žáků na ZŠ2019/2020 MAP Karlovarsko II 8 hodin

Velínská Miriam II.st. Individ. 11.12.19 Skupinové poradenství 2019/2020 MAP Karlovarsko II 8 hodin

Novotná Štěpánka asist. Individ. 30.9.19 Čtenářská gramotnost a její nvyužití pro osobnostní rozvoj žáka I.2019/2020 NIDV škola 8 hodin

Novotná Štěpánka asist. Individ. 22.11.19 Syndrom ADHD 2019/2020 NIDV 8 hodin

Hlotanová Barbora II.st. Individ. Přístupy k vedení třídnických hodin 2019/2020 MAP Celoroční

Preňková Leona I.st. Individ. Přístupy k vedení třídnických hodin 2019/2020 MAP Celoroční

všichni ped. prac. I.,II. st.,asisthromadné 17.12.19 ICT školení, Classroom 2019/2020 D. Kubová 2x 4hod.

všichni ped. prac. I.,II. st.,asisthromadné 12.12.19 Diverzifikovaná třída 2019/2020 MAP Karlovarsko II 6 hod.

všichni ped. prac. I.,II. st.,asisthromadné 9.3.20 Diverzifikovaná třída 2019/2020 MAP Karlovarsko II 6 hod.

všichni ped. prac. I.,II. st.,asisthromadné duben Online výuka 2019/2020 D. Kubová 3 hod.

všichni ped. prac. I.,II. st.,asisthromadné květen Online výuka 2019/2020 D. Kubová 3 hod.
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Příloha č. 3  
 
 

Vyhodnocení čtenářské ligy 2019/2020 
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Příloha č. 4 – Přehledy docházky a prospěchu a další statistiky 
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Přehled prospěchu 
 

1. stupeň 

 

2. stupeň - běžné třídy 
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2. stupeň - speciální třídy 
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Příloha č. 5 
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Příloha č. 6 
 

ŠD 2019/2020 

 

Školní družina 1. máje 1 má 4 oddělení a 4 vychovatelky. 

 

I. oddělení    žáci 0. a 1. tř   vychovatelka Denisa Šedivá 

II. oddělení    žáci 2. tř   vychovatelka Eva Cabajová 

III. oddělení    žáci 3. A,B tř.   vychovatelka Diana Pažitková 

IV. oddělení    žáci 4.A,B a 5. A,B tř.  vychovatelka Soňa Kašparová 

 

K 15.9.2019 se do ŠD 1.máje 1 přihlásilo 107 dětí. 

Školní družina je v provozu od pondělí do pátku, od 6:00 do 7:40 hodin (příchod do 7:25), dále 

pak od 11:40 do 16:30 hodin. 

O ranní službu se dělí 3 vychovatelky – v pondělí a v pátek Eva Cabajová,  

v úterý a ve středu Jana Štěpková, ve čtvrtek Soňa Kašparová. 

 

Všechny vychovatelky provádějí odpočinkovou, zájmovou i rekreační činnost, věnují se také 

přípravě na vyučování. Jsou k dispozici škole při suplování na 1. stupni ZŠ. Spolupracují s 

třídními učitelkami a ostatními učiteli, případně s pedagogickopsychologickou poradnou. Účastní 

se práce v metodickém sdružení. 

 

Režim dne - přímá výchovná práce s dětmi 

 odpočinková činnost – po obědě, pomáhá odstraňovat únavu žáků z vyučování formou 

vyprávění, společnou četbou, neformální besedy, poslech, stolní hry, komunikativní hry 

 zájmová činnost – rozšiřuje a prohlubuje všeobecné vzdělání, pomáhá rozvíjet nadání, 

duševní obzor vědomostí a dovedností, jsou zařazovány všechny složky estetické výchovy. 

Ve výtvarné činnosti znázorňování dětského dojmu a představ. 

V pracovní činnosti se děti učí základním pracovním dovednostem a znalostem (skládání, 

vystřihování, obkreslování). 

 rekreační a tělovýchovná činnost – má charakter vydatné pohybové aktivity, která je 

konána pokud možno na čerstvém vzduchu. Zařazujeme vlastivědné vycházky s tématikou 

orientace v přírodě a v terénu. Překonávání přírodních překážek, pozorování zvěře. 

Celoročně zařazujeme zdravotní cviky, tělovýchovné chvilky, řízené stolní hry, hry 

soutěživého sportovního charakteru. 
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 sebevzdělávací činnost – příprava na vyučování klasickou formou, ale také formou 

didaktických her, soutěží, kvízů. Četba a prohlížení dětských časopisů, besedy nad knihou. 

V omezené míře sledování videa, využití interaktivní tabule. Úzká spolupráce s třídními 

učiteli. 

 společensko prospěšná činnost – snažíme se vést děti k pěkným mezilidským vztahům, k 

běžné denní péči o čistotu svého okolí i o estetickou úpravu svého oddělení. Pozornost je 

třeba věnovat výchově k dopravní kázni, k bezpečnosti při silničním provozu. 
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Celoroční tématický plán 2019/2020 

 

Září – JSME JEDNA RODINA – ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
 komunikativní hry  - jsme kamarádi 

 cestovali jsme… 

 tvoříme si pravidla 

 MALOVÁNÍ na chodník – zážitky z prázdnin (21.9.2019) 

 

Říjen – PAN PODZIM VYPRÁVÍ 

 
 domácí mazlíčci – 4.10. Mezinárodní den ochrany zvířat – vyprávění, malování, 

vyrábění… 

 plody podzimu – využití listů a plodů pro koláže, výrobu strašidel a skřítků 

 CELODRUŽINOVÝ PODZIMNÍ ORIENTAČNÍ BĚH V LESE (18.10.2019) 

 život v lese – 20.10. Den stromů – upevňujeme si pravidla chování v přírodě 

 vyrábíme dárečky na DOD 

 

Listopad – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 

 
 HALLOWEENSKÉ STRAŠENÍ (1.11.2019) 

 draci a dráčci – kreslení a vyrábění 

 týden etikety – učíme se pořádku, vzájemnému chování, stolování… 

 CELODRUŽINOVÉ POUŠTĚNÍ DRAKŮ (22.11.2019) 

 

Prosinec – NASTAL ČAS VÁNOČNÍ 

 
 ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA – nadílka, soutěže, tanec (6.12.2019) 

 těšíme se na Vánoce – vyrábíme dárečky, přáníčka, vánoční výzdoba oddělení 

 vánoční cinkání (zvyky, koledy, tradice...) 

 MANDALY – téma: Vánoce (13.12.2019) 

 

Leden – PANÍ ZIMA KRALUJE 

 
 TURNAJ V DÁMĚ (základní kolo 6.1. – 17.1.2020) 

 zimní sporty – vyprávění, malování, bezpečnost při sportu 

 zimní radovánky (bobování, hry na sněhu…) 

 A zase ti sněhuláci – vyrábíme a stavíme sněhuláky 

 ZIMNÍ VYCHÁZKA DO LESA - les v zimě – staráme se o zvířata 

 

 

Únor – POZNÁVÁME SVÉ TĚLO 

 
 pečujeme o své zdraví (co nám prospívá, co nám škodí) 

 náš zdravý jídelníček 

 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL – CELODRUŽINOVÁ SOUTĚŽ (14.2.2020) 

 masopust – vyprávění, výroba masek 
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Březen – PŘÍRODA SE PROBOUZÍ…. 

 
 MASOPUSTNÍ KARNEVAL – soutěže, tanec…(6.3.2020) 

 s knížkami jsme kamarádi – vyrábíme knížky a záložky (2.3. – 11.3.2020) 

 zdobíme oddělení a okna jarními motivy 

 Centrum zdraví a bezpečí (upřesnit termín) 

 

Duben  
 

Květen  
 

Červen  
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Příloha č. 7 
 
Ve školním roce 2019/20 si mohli žáci vybrat z této nabídky zájmových kroužků: 
 

 
Vedoucí Pro koho? Den a čas 

Poplatek 
za 

1 pololetí 

Šikovné ruce Preňková 2., 3. tř. úterý 13 - 14 250,- 

  ZOO kroužek  
 

Uttl 

žáci od 4. tř. 
( max. 10 žáků ) 

středa 

14: 00  - 15 : 00 

100,-
/pol. 

Basketbal Kůsová 1. stupeň Úterý 14:00 - 15:00 100,- 

Atletická přípravka Peroutková 1. stupeň středa 13:10 - 14:10 
100,- 

Doučování z ČJ Vlnatá 2. stupeň Středa 14:00 - 15:00 50,- 

AJ - interaktivní procvičování 
nebo konverzace (dle zájmu 

jeden kroužek) 

Hlotanová 5. třída 

nebo 8. a 9.  
úterý 13:00 - 14:00 

nebo jiný čas 50,- 

Novinář Neč  2. stupeň Čt 14.00 - 15.00 100,- 

Ping - Pong Petr Grygar všichni žáci Út 14:00 - 15:00 50,- 

Příprava na přijímačky z ČJ Velínská 9.tř.  pondělí 14:00 - 
15:00 

50,- 

Keramika Vymazalová 1.stupeň St 14.00 - 15.00 600,- 

Konverzace v Nj Velínská 7. - 9. roč. středa 14:00 - 15:00 50,-  

Doučování z ČJ/M pro 5.tř Brožková 5.A a B Út 13:00 - 14:00 50,- 

Míčové hry Randová 3.-5. Čt 14.00-15.00 50,- 

Šachy  1. - 4. tř Po 14:00 - 15:00 
 

Kuchařský kroužek Velínská 

Machartová  
4. - 7.  roč. Út 13:00 - 14:00 

600,- 
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Příloha č. 8 
 

Plán spolupráce se MŠ Dvory a ZŠ  1. máje, Karlovy Vary 
 

Informace pro rodiče  - nástěnka, web 
MŠ průběžně aktualizuje nástěnku, web – zaměření na spolupráci MŠ a ZŠ.  
ZŠ zveřejňuje na nástěnce obrazový materiál z akcí realizovaných v rámci spolupráce. Dle 
podmínek a možností škol. 
 
Zodpovídá ZŘ MŠ Fischbachová, ZŘ ZŠ Mgr. Svobodová 
 
Informování zákonných zástupců dětí o spolupráci našich škol  
Na třídních schůzkách určených zákonným zástupcům dětí s povinnou předškolní 
docházkou budou podány informace o partnerství a spolupráci obou škol (tělocvična, 
návštěvy dětí MŠ-ZŠ, vzájemná sportovní a literární klání...), o školní zralosti, o možnosti 
umístění dětí do přípravného ročníku ZŠ, aj.  
Přibližný termín třídních schůzek MŠ: září 2019 
 
Zodpovídá ZŘ MŠ Fischbachová 
 
Návštěva dětí 1. tříd ZŠ v MŠ  
Učitelé prvních tříd si mohou telefonicky domluvit s uč. předškolní třídy MŠ návštěvu dětí 
ze ZŠ (od 10:00h - vyjma pátků). Děti navštíví třídy MŠ, zahradu nelze - bezpečnost dětí. 
MŠ zajistí drobné dárky pro děti.  
Termín září – listopad. 
 
Zodpovídají učitelé MŠ a ZŠ 
 
Využívání tělocvičny ZŠ  
MŠ užívá zdarma tělocvičnu ZŠ (středy 10:00 – 12:00hod). Uč. MŠ zajistí mj. pořádek 
v šatně a řádné zamykání tělocvičny. Děti MŠ budou řádně poučeny o dodržování 
bezpečnosti v prostorách ZŠ. 
 
Zodpovídají učitelé MŠ 
 
Návštěva zookoutku, družiny ZŠ: 
Mladší děti MŠ navštíví zookoutek, případně družinu ZŠ. Spolupráce s učitelem 
zodpovědným za zookoutek 
Termín - dle podmínek škol  
 
Zodpovídá ZŘ MŠ Fischbachová  
 
Den otevřených dveří v ZŠ 
MŠ bude informovat rodiče o termínu Dne otevřených dveří v ZŠ.  
 
Zodpovídají ZŘ ZŠ Mgr. Svobodová a ZŘ MŠ Fischbachová 


