B. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Historie školy
ZŠ VINTÍŘOV byla založena v roce 1894. Původně jako škola německá, česky se začalo vyučovat po roce 1945. Provoz školy nebyl nikdy
přerušen. Během své dlouhé existence prošla naše škola nemalými organizačními a stavebními změnami.
Díky ochotě, vstřícnosti a velkému zájmu ze strany našeho zřizovatele, obce Vintířov, se nyní můžeme chlubit pěknou, moderně vybavenou
školou.
Úplnost a velikost školy
ZŠ VINTÍŘOV, okres Sokolov je neúplná škola pouze s 1. stupněm (1. – 5. postupným ročníkem). Škola má kapacitu 150 žáků. Jde o školu
rodinného typu a to vzhledem k nižšímu počtu žáků v jednotlivých ročnících.
Zaměření školy
Primární důraz je kladen na individuální přístup, díky kterému jsou v maximální míře rozvíjeny studijní předpoklady všech žáků.
Od školního roku 2012/2013 jsme zahájili výuku anglického jazyka od prvního ročníku, s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně.
Žákům školy nabízíme bohatou a všestrannou zájmovou činnost.
Prostorové vybavení školy
Školu tvoří dvoupatrová budova s pěti učebnami, kabinety, sborovnou a ředitelnou. Nedaleko školní budovy se nachází dvě parkoviště, pošta,
obecní úřad a park. Škola nemá svou vlastní jídelnu, na obědy žáci dochází do jídelny v budově MŠ. Ve stejném areálu je také tělocvična a
víceúčelové tartanové hřiště. K dispozici jsou i šatny a komplexní sociální zařízení. Tyto prostory využívá škola pro výuku TV, neboť v samotné
školní budově tělocvična není.
Pro veřejná vystoupení, divadelní představení a koncerty je využíván kulturní sál U KAHANU.
Materiální vybavení školy
Vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Sbírka moderních učebních pomůcek zpestřuje výuku nejen odborných předmětů. Pro studium a práci
žáků i pedagogů je k dispozici žákovská a učitelská knihovna, která nabízí široké spektrum literatury, osvětového materiálu a výukových
programů. Vše je průběžně aktualizováno a doplňováno.
Ve všech učebnách je k dispozici interaktivní tabule s PC. V podkroví budovy se nachází učebna PC, která disponuje s 18 pracovními stanicemi.
Ty slouží nejen pro výuku informatiky v 5. ročníku, ale i k běžné výuce všech ročníků. Nejčastěji jsou využívány při opakování a prohlubování
učiva a to díky velkému množství výukových programů, které jsou v jednotlivých počítačích nainstalovány. Samozřejmostí je také připojení
k internetu a MS Office, které slouží k výuce základních dovedností v MS Word, tvorbě jednoduchých prezentací v MS PowerPoint atd.

Hygienické vybavení školy
Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí v budově školy i u sportovního areálu.
Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří aprobované učitelky a vychovatelky v ŠD. V téměř každém ročníku je asistentka pedagoga. Na škole je ustanovena školní
metodička prevence, výchovná poradkyně, koordinátorka EVVO a koordinátorka a metodička ICT.
Dalšími pracovníky školy jsou 3 provozní zaměstnanci.
Dlouhodobé projekty
 realizujeme krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé školní projekty
(viz sborník projektů, který je průběžně doplňován)
 v rámci prevence sociálně patologických jevů je zpracován a průběžně aktualizován Školní preventivní program s názvem ,,O nás, pro
nás“
 environmentální výchova - projekty - Den Země, Den Vody, každoroční sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř
 dopravní výchova - DDM Sokolov
 mezinárodní spolupráce nemáme
Spolupráce se zákonnými zástupci
O výsledcích vzdělávání žáků a žákyň jsou zákonní zástupci informováni průběžně prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách
nebo individuálních konzultacích.
O školních aktivitách jsou zákonní zástupci pravidelně informováni zápisy v deníčcích, ústně při setkávání nebo prostřednictvím webových
stránek školy.
Probíhají informační třídní schůzky pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků, jsou také zváni na Dny otevřených dveří.
V rámci úspěšné socializace mají budoucí školáci a jejich zákonní zástupci možnost seznámit se se školním prostředím a s budoucí paní učitelkou
s velkým časovým předstihem.
Zákonní zástupci žáků minulých nám dávají zpětnou vazbu o zapojení se žáků a žákyň do nového kolektivu a o jejich studijních výsledcích.

Spolupráce s jinými subjekty



















Městská policie v Chodově
Místní knihovna ve Vintířově
Mateřská škola Vintířov
Sbor dobrovolných hasičů ve Vintířově
Denní stacionář Mateřídouška pro mentálně a zdravotně postižené v Chodově
Dům dětí a mládeže Chodov
Dům dětí a mládeže Sokolov
Baník Sokolov
Knihovna v Královském Poříčí
Ekocentrum Ostrov
Městská knihovna Chodov
KASS Chodov
Městské muzeum v Sokolově
PPP Karlovy Vary
Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary
Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Karlovy Vary
OÚ Vintířov

