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Výroční zpráva o činnosti školy

Školní rok 2016/2017

V souladu s § 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb. zpracovala
Mgr. Marcela Kokešová, ředitelka školy
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1.Základní údaje o škole:

Název: Základní škola Vintířov, okres Sokolov
Adresa: Vintířov 65, 357 44 Vintířov
e-mail: info@skolavintirov.cz
www.vintirov.cz – odkaz Základní škola

charakteristika školy
- zřizovatel: obec Vintířov
- právní forma: příspěvková organizace
- neúplná ZŠ, 1. - 5. ročník
- počet tříd: 5, počet žáků: 93 (stav podle výkazu M 3)
zaměření školy: nemáme speciální třídy ani třídy pro rozšířenou výuku předmětů
- součásti školy: školní družina, počet oddělení: 2, počet účastníků 48
provozní doba ŠD
6.00 – 7.40 11.40 – 15.30
- ŠJ není součástí ZŠ
Základní škola Vintířov byla založena v roce 1894.
Během tohoto období prošla naše škola mnohými organizačními změnami.
K velkým proměnám došlo také po stránce stavební.
Školní budova byla několikrát modernizována a opravována.
Díky ochotě, vstřícnosti a velkému zájmu ze strany našeho zřizovatele
se nyní můžeme pochlubit pěknou, moderně vybavenou školou.

Zřizovatel přispívá v nemalé míře také k rozvoji výchovně vzdělávacího procesu –
financuje:







Poznávací výlety
Divadelní a filmová představení
Koncerty
Nákup moderních učebních pomůcek
Nadnormativní výdaje na mzdové prostředky a odvody (výjimka z počtu žáků)
Přispívá na DVPP
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Modernizace školní budovy ve školním roce 2016/2017
Rekonstrukce spisovny v přízemí školy






Nové elektrické rozvody
Nová podlaha
Snížení stropu + nová stropní osvětlení
Nové omítky + vymalování
Výroba nábytku
Rozšíření počítačové učebny

 Zakoupení 7 PC
 Nákup PC stolů (část bude dokoupena)

Školská rada
Ve školním roce 2016/2017 zasedala školská rada:
21. září 2016
a) schválení Výroční zprávy za rok 2015/2016
b) schválení úpravy ve školním řádu ZŠ a úpravy vnitřního řádu ŠD
c) ŠR se vyjádřila ke změnám ve ŠVP Všichni spolu a ŠVP ŠD a k jejich následnému
uskutečňování
d) VP Mgr. Marcela Kokešová informovala o změně legislativy k 1. 9. 2016 „Společné
vzdělávání“.
ŠMP Mgr. Simona Chaloupková, DiS a třídní učitelka Mgr. Petra Šimková osvětlily
problémové chování žáka 1. ročníku a jeho rodičů. Společně se usnesli se všemi
přítomnými na jeho řešení.
6. června 2017
a)
b)
c)
d)
e)

zhodnocení činnosti školního koordinátora EVVO
hodnocení metodického sdružení
informace o personálních změnách od 9/2017
projednání modernizace školy
Informace o plánovaných akcích 6/2017
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2.Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
Ve školním roce 2016/2017 jsme ve všech postupných ročnících vyučovali podle vlastního
školního vzdělávacího programu s názvem VŠICHNI SPOLU.
Název ŠVP vyjadřuje hlavní priority naší školy:
 vytvoření otevřeného stánku vzdělanosti (otevřenost dětem, rodičům, veřejnosti)
 vzdělávání žáků se SPU i žáků tělesně postižených
 péče o nadané žáky
 respektování osobnosti každého žáka
Povinným cizím jazykem v 1. - 5. ročníku je jazyk anglický.
Ve školním roce 2016/2017 pokračovala integrace zdravotně postižené žákyně
(v 5. ročníku). Je vzdělávána podle individuálního vzdělávacího plánu
(zpracovala TU a výchovná poradkyně ve spolupráci se SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝM
CENTREM v Karlových Varech).
S integrovanou žákyní pracuje asistentka pedagoga. Tuto funkci vykonává paní Jitka Drofová,
která absolvovala studium pro asistenty pedagoga v Karlových Varech.
Ve školním roce 2016/2017 byla v 1. a 4. ročníku využita funkce asistentek pedagoga
(poruchy chování a poruchy řeči).
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Složení pedagogického sboru
Ředitelka školy
Mgr. Marcela Kokešová
I.
třída
Mgr. Petra Šimková
II.
třída
Mgr. Nina Kačírová
III.
třída
Mgr. Monika Kindlová
IV.
třída
Mgr. Marcela Kokešová
V.
třída
Mgr. Simona Chaloupková, DiS
Výuka AJ, PČ, TV, PŘ, HV ve 4. ročníku – Mgr. Jaroslava Kačírová
Ve školním roce 2016/2017 vykonávali funkci asistentek pedagoga:
v 1. ročníku
Petra Plasová
ve 4. ročníku
Jana Plechatová
v 5. ročníku
Jitka Drofová
Prostředky na platy asistentek pedagoga jsou poskytnuty plně ze státního rozpočtu.
Školní družina
Celkem zapsáno 48 žáků.
I. oddělení: 1. a 2. ročník 24 žáků
II. oddělení: 3.– 5. ročník 24 žáků

Mgr. Klára Mottlová – vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Jaroslava Kačírová
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Provozní zaměstnanci
Jitka Heringová
školnice
Margita Šubrtová
uklízečka
Jitka Drofová
uklízečka

plný úvazek
0,31 úvazku
0,62 úvazku

Externí zaměstnanci
Kamil Kovář – bezpečnostní technik
Bohumila Bartošová – zabezpečení PO
Lenka Nováková – správce rozpočtu a hlavní účetní (podle směrnice vnitřního kontrolního
systému)
Martina Jelínková – mzdová účetní
Jiří Dimitrov - správce sítě ICT

Činnost výchovného poradce
Funkci VP na ZŠ Vintířov vykonává Mgr. Marcela Kokešová, která absolvovala studium pro
výchovné poradce.
Při své činnosti spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními – PPP Sokolov a
Karlovy Vary, SPC Karlovy Vary, SPC pro nápravu vad řeči Karlovy Vary.
Pracovní náplň:
 založení kartotéky vyšetřovaných žáků
 sledování termínu kontrolních vyšetření
 spolupráce s rodiči při vyplňování daných formulářů
 spolupráce s TU – individuální přístup k žákům, nápravná opatření
 účast na akcích pořádaných školskými poradenskými zařízeními
 spolupráce s TU při vytváření individuálního vzdělávacího plánu integrovaných žáků,
následná kontrola a vyhodnocení plnění IVP
 spolupráce s ŠMP
 zajištění zřizování funkcí asistentů pedagoga k integrovaným žákům
 účast na vzdělávacích akcích v oblasti „společného vzdělávání“
 od 9/2016 – vyhláška 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami

4.Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí
do školy
Ve školním roce 2016/2017 bylo do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky přijato 19
žáků. Počet odkladů povinné školní docházky 2.
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2016/2017

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

1. - 5.

Počet žáků

21

18

20

17

16

92

Prospělo s
vyznamenáním

20

16

18

13

9

76

Prospělo

1

2

1

4

7

15

Neprospělo

0

0

1

0

0

1

Neklasifikováno

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 547 1 458 1871 1 989

1 376

9241

121,2 81

93,05 117

86

100,45

0

0

10

0

0

10

0

0

0,5

0

0

0,11

2. stupeň z
chování
3. stupeň z
chování
Počet
omluvených
hodin
Omluvených
hodin na jednoho
žáka
Počet
neomluvených
hodin
Neomluvených
hodin na jednoho
žáka
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6.

7. 8.

9.

6. - 1. 9.
9.

6.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Na Základní škole Vintířov pracuje školní metodička prevence rizikových jevů.
Tuto funkci vykonává paní učitelka Mgr. Simona Chaloupková, DiS, která absolvovala
Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně-patologických jevů a získala
tím osvědčení o absolvování Komplexního výcviku prevence.
Na školní rok 2016/2017 byl vypracován Školní preventivní program O NÁS PRO NÁS,
který navazuje na dlouhodobé a střednědobé stanovené cíle. Vyhodnocení účinnosti tohoto
programu a stanovení strategie a krátkodobých cílů pro příští školní rok bude samostatnou
přílohou závěrečné výroční zprávy.
Základním cílem preventivního programu je prevence vandalismu, záškoláctví, BESIPu,
užívání návykových látek, šikany, kyberšikany s cílem ochrany svého zdraví i zdraví
ostatních a efektivního trávení volného času v souladu s aktuálními legislativními
ukotveními.
Školní metodička prevence:
 pravidelně pracuje s třídními učitelkami v rámci monitoringu společensky
nežádoucích jevů, při jejich řešení (viz zápis o vykonaných a navržených opatření)
 má stanovené konzultační hodiny pro individuální pohovory s žáky i s rodiči
 vede písemné zápisy o vykonaných pohovorech, vede deník ŠMP
 připravuje průběžné zprávy o realizaci (ředitelce školy, pedagogickému sboru, školské
radě, zřizovateli)
 vzdělává se, supervizní setkání PPP
 poskytuje informace (žákům, rodičům, kolegyním atd.)
 spolupracuje s panem Staňkem ze Střediska prevence kriminality (konzultace při
řešení konkrétních řešených jevů)
Oblast ICT
Tuto oblast zajišťuje v Základní škole Vintířov koordinátorka a metodička ICT Mgr. Mottlová
Klára, která absolvovala studium ICT při Západočeské univerzitě v Plzni. Společně
s externím pracovníkem panem Jiřím Dimitrovem zajišťuje správu a inovaci školní
počítačové sítě. Jejím úkolem je také správa a aktualizace webových stránek ZŠ.
Základní škola dosáhla ideálního stavu, kdy je v každé třídě nainstalovaná interaktivní tabule.
Ve školním roce 2017/2018 také dojde k rozšíření počítačové učebny z nynějších 11
pracovních stanic na 18 a to z důvodu nárůstu počtu žáků ve škole.
Činnost školního koordinátora EVVO
Tuto funkci na ZŠ Vintířov vykonává Mgr. Petra Šimková, která absolvovala studium EVVO
a získala tak kvalifikaci pro tuto specializaci.
Školní koordinátor EVVO se podílí na celorepublikovém projektu Recyklohraní. Pravidelně
zajišťuje sběr a svoz elektrozařízení a baterií, za něž naše škola sbírá body. Žáci se schází
v našem ekokoutku, kde řeší úkoly zadávané tímto projektem.
Na podzim se naši žáci tradičně zapojili do sběru kaštanů a žaludů. Cílem je, aby se žáci
naučili více vnímat přírodu a pomoc lesní zvěři. Pěkné je, že se sběr kaštanů stal velmi
populární i mezi rodiči a tak se zapojují nejen děti, ale také jejich rodiče.
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Myslivci na naší škole opět předali ceny a pasovali na nejlepšího sběrače. Udělali pro naše
žáky besedu s pracovními listy, kde měli žáci za úkol ve skupinách pracovat a vyřešit dané
úlohy.
Žáci 4. a 5. třídy spolu s paní učitelkou se rozhodli zkrášlit místo před místní MŠ. Prostor
vedle nádob na tříděný odpad se osadil a zahrádka před MŠ bude také zkrášlena. Žáci 1.
ročníku se starají o zahrádku před naší školou a o koutek před hlavním vchodem do ZŠ.
Žáci 4. a 5. třídy se též zapojují do zalévání parku s pomníkem vedle obecního úřadu,
osazování truhlíků a údržby parku za obecním úřadem.
Cílem této spolupráce s naším zřizovatelem a technickými službami je, aby si žáci uvědomili
prostředí, ve kterém žijí, více o něj pečovali a chránili ho.
Akce v oblasti EVVO
Návštěva skládky na Vřesové a čističky odpadních vod v Chodově.
Tonda obal na cestách - beseda s lektorem
Zadané úkoly z projektu Recyklohraní
Činnost školního logopedického preventisty
Funkci logopedické preventistky vykonává Mgr. Monika Kindlová, která absolvovala
vzdělávací kurz Logopedická prevence.
Logopedická péče je k dispozici našim žákům odpoledne v rámci zájmového kroužku.
Žáci jej navštěvují na základě doporučení TU, se kterými preventistka úzce spolupracuje.
Pravidelně informuje rodiče v LOGO deníčku.
Součástí logopedického kroužku je nápravná péče pro děti, u kterých byly diagnostikovány
specifické poruchy učení.

Činnost metodického sdružení
Metodické sdružení se schází podle potřeby průběžně po celý rok.






společný výběr vhodných školních a didaktických pomůcek pro zkvalitnění výuky
společné plánování školních a mimoškolních akcí, rozdělení úkolů při jejich přípravě
vhodný výběr kulturních, sportovních a společenských akcí
předávání nových poznatků a námětů z navštívených seminářů
spolupráce mezi učiteli – předávání zkušeností a osvědčených metod při výuce

ZŠ Vintířov se dále věnuje těmto oblastem:
 pravidelná spolupráce s rodiči
 sledování dění v obci – účast ŘŠ na zasedání zastupitelstva i na pravidelných
schůzkách kulturní komise
 pravidelné příspěvky do Vintířovského občasníku
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7.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Plán personálního rozvoje Základní školy Vintířov, okres Sokolov vychází z potřeb školy a
zároveň je v něm přihlíženo k profesním zájmům jednotlivých pedagogických pracovníků –
profilace zaměstnanců.
Zájem o DVPP převyšuje finanční možnosti školy - ONIV (z větší části hrazeno z finančních
prostředků od zřizovatele).

Profilace jednotlivých pedagogických zaměstnanců
Mgr. Marcela Kokešová, ŘŠ
 Management školy, ekonomika řízení
 Znalosti v oblasti dané legislativy
 BOZP,PO
 FKSP, personální a mzdové záležitosti
 Výchovné poradenství

Mgr. Klára Mottlová
 Koordinátor, metodik ICT (program Bakalář, vedení školní matriky…)
 Metodika práce ve ŠD
 Studium koordinátora ŠVP

Mgr. Monika Kindlová
 Metodika vyučování na I. stupni
 HV
 Logopedická a nápravná péče

Mgr.Petra Šimková
 Metodika vyučování na I. stupni
 Výuka AJ
 Koordinátorka EVVO
Mgr. Nina Kačírová
 hudební, pohybová výchova
 koordinátorka v oblasti společného vzdělávání
Jitka Drofová
 Integrace zdravotně postižených žáků
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Mgr. Simona Chaloupková, DiS
 Školní metodička prevence
 Metodika vyučování na 1. stupni ZŠ
 FP ZČU Plzeň
 Doplnění kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb.
Od 9/2011 studium – Pedagogická fakulta Západočeské univerzity,
Studijní obor: 1. stupeň ZŠ, ukončení 6/2016
Jana Plechatová
 Integrace zdravotně postižených žáků
 Doplnění kvalifikace – studium pro asistenty pedagoga
Mgr. Jaroslava Kačírová
 Doplnění kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb.
Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, studijní
obor: učitelství pro 1. stupeň ZŠ, forma studia kombinovaná, ukončení 12/2015
 Výuka AJ
Petra Plasová
 Studium pro asistenty pedagoga – NIDV Karlovy Vary
 Integrace zdravotně postižených žáků

Rozpis vzdělávacích akcí - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Mgr.Marcela Kokešová – oblast řízení
 Bezpečnost ve školách – minimální standard bezpečnosti
 Informační seminář MŠMT k novele školského zákona § 16
 Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR
 Novely právních předpisů k 1. 1. 2016
 Novela zákona o pedagogických pracovnících
 Soulad ŠVP s RVP ZV
 Komunitní setkání školských subjektů - MAP
 Porady ředitelů právnických osob
Oblast výchovného poradenství
 Společné vzdělávání a OP VVV – informační seminář
 Kulatý stůl - metodické setkávání – společné vzdělávání
 Nad zprávami ŠPZ – metodické setkávání
 Schůzky výchovných poradců v PPP Sokolov
Mgr. Simona Chaloupková, DiS
 VI. Krajská konference prevence kriminality a rizikového chování
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Mgr. Nina Kačírová
 Společné vzdělávání a OP VVV – informační seminář
 Kulatý stůl - metodické setkávání – společné vzdělávání
 Jak na prvopočáteční čtení, psaní a počítání
 Matematická prostředí v metodě Hejného
Jitka Drofová
 Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Mgr.Klára Mottlová
 Soulad ŠVP s RVP ZV
 Komunitní setkání školských subjektů – MAP
Mgr.Petra Šimková
 Vzdělávání dětí a žáků s vývojovou dysfázií a dysartrií
 Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně podpůrných opatření
 Tvořivá škola – gramatické učivo činnostně ve 2. ročníku
 Komunikační aktivity v angličtině prakticky a živě
Školení všech PP - společné vzdělávání – nezbytná legislativa ve školství pro pedagogy,
plán pedagogické podpory
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Zájmová činnost ve školním roce 2016/2017
Sportovní hry
mladší žáci Mgr. Klára Mottlová, Jana Plechatová
Sportovní hry
starší žáci
Mgr. Simona Chaloupková
Taneční kroužek
mladší žáci Mgr. Petra Šimková
Taneční kroužek
starší žáci
Jitka Drofová
Logopedická a nápravná péče
Mgr. Monika Kindlová
Šikulky
Mgr. Petra Šimková, Jitka Drofová
Hudební kroužek
Mgr. Nina Kačírová
Zapojení do projektů
1. Děti šetří přírodu
 DDM Chodov
(IV. třída)
 Ukázka způsobu třídění odpadů, čištění vody a prohlídka skládky odpadů SATER
2. Děti chrání život
 DDM Chodov
(V. třída)
 Zaměření na EVVO – ekocentrum MDDM Ostrov
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3. Robotika a keramika
 DDM Chodov
(III. třída)
 Sestavování robotů + práce s keramickou hlínou
4. Ovoce do škol

(po celý rok)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Základní škola Vintířov se v letošním školním roce 2016/2017 zapojila do OP VVV.
Cílem tohoto programu je podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování.
Naše škola využije tyto podporované aktivity:
 Školní asistent
 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Zapojení do projektu přináší možnost personálního posílení o školního asistenta a zároveň
podpoří žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky ohrožené školním neúspěchem a
umožní jim zařazení do hlavního vzdělávacího proudu. Cílem zvolených aktivit je také
podpora osobnostně profesního růstu pedagogů.
Školní a mimoškolní akce
1. 9. 2016 slavnostní zahájení nového školního roku
3. 9. 2016 oslava Hornického dne – vystoupení žáků tanečních kroužků
21. 9. 2016 houbařská vycházka – akce městské knihovny Chodov
5.10. 2016 návštěva stacionáře Mateřídouška
11.10.2016 zapojení do projektu Děti chrání život – návštěva DDM Ostrov
18.10.2016 výstava - korunovační klenoty Karlovy Vary
19.11.2016 vítání občánků
5.12.2016 mikulášská nadílka
8.12.2016 divadelní představení „U našich sousedů v Evropě“
19.12.2016 návštěva stacionáře Mateřídouška – účast na vánoční besídce
19.12.2016 spaní ve škole
23.12.2016 společné zpívání koled u vánočního stromku

6.1.2017
12. 1 2017
26. 1.2017
30. 1.2017
21. 2.2017
16. 3.2017
24. 3.2017
5. 4.2017

beseda o myslivosti + předání odměn za sběr kaštanů
Den otevřených dveří (52 hostů)
informační schůzka pro rodiče předškolních dětí
návštěva knihovny v Královském Poříčí
školní kolo recitační soutěže
okresní kolo recitační soutěže (DDM Sokolov)
návštěva muzea v Sokolově – výstava hraček 3. + 5. ročník
zápis do prvního ročníku
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19. 4.2017
26. 4.2017
31. 5.2017
2. 6.2017
6/2017
30. 6.2017

návštěva stacionáře Mateřídouška
čtenářská soutěž – školní kolo
pasování prvňáčků na čtenáře
Den dětí – oslava na Vodárně
poslední zvonění žáků 5. ročníku
ukončení školního roku 2016/2017

Akce školní družiny
2.12.2016 Adventní putování
22. 3. 2017 Vítání jara

Vědomostní soutěže
18. 3. 2017 Matematický klokan
Kategorie Cvrček
Kategorie Klokánek
Výběrové zjišťování výsledků žáků v 5. ročníku – matematika, AJ, člověk a jeho svět přírodověda
Sportovní akce
Cyklistický výcvik
Plavecký výcvik
30.1.2017, 27.2.2017
21.2.2017
5.5.2017

IV. a V. ročník
IV. ročník
výcvik bruslení
přebor škol ve skoku přes švihadlo (1. místo)
okrskové kolo v kopané – Mc Donalds Cup

Školní výlety
12.12.2016
9. 5. – 12. 5. 2017
22.5. – 25.5.2017
13.6.2017
26.6.2017

třídní výlet 1. ročníku – Ježíškova cesta
výlet Horní Blatná – žáci 1. ročníku
třídní výlet 4. + 5. ročník Horní Blatná
Praha Vyšehrad + plavba lodí po Vltavě 3. – 5. ročník
Praha ZOO 1. a 2. ročník

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2016/2017 nebyla realizována kontrola ČSI
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Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2016/2017
1. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného VZP
13. 10. 2016 – bez závad
2. Veřejnosprávní kontrola - OÚ Vintířov
25. 11. 2016 – bez závad
3. Průběžná kontrola hospodaření – paní Lenka Nováková – správce rozpočtu a hlavní
účetní

10. Základní údaje o hospodaření školy
viz samostatná příloha Roční zpráva o hospodaření k 31. 12. 2015

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2016/2017 jsme se nezapojili do rozvojových a mezinárodních programů.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
ZŠ Vintířov je nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Základní škola Vintířov se v letošním školním roce 2016/2017 zapojila do OP VVV.
Cílem tohoto programu je podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování.
Naše škola využije tyto podporované aktivity:
 Školní asistent
 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Zapojení do projektu přináší možnost personálního posílení o školního asistenta a zároveň
podpoří žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky ohrožené školním neúspěchem a
umožní jim zařazení do hlavního vzdělávacího proudu. Cílem zvolených aktivit je také
podpora osobnostně profesního růstu pedagogů.
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Zapojení do projektů
Děti šetří přírodu
 DDM Chodov
(IV. třída)
 Ukázka způsobu třídění odpadů, čištění vody a prohlídka skládky odpadů SATER
Děti chrání život
 DDM Chodov
(V. třída)
 Zaměření na EVVO – ekocentrum MDDM Ostrov
Robotika a keramika
 DDM Chodov
(III. třída)
 Sestavování robotů + práce s keramickou hlínou
Ovoce do škol

(po celý rok)

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
1. Městská policie v Chodově
 19.10.2016 pravidla chování
I. třída
 14.12.2016 pyrotechnika
IV. a V. třída
 Průběžně po celý školní rok Notes strážníka Pavla
– dopravní výchova – 2. ročník
 7. 6. 2017
cyklistický výcvik
I. – V. třída
 poděkování paní Staňkovi ze střediska prevence kriminality za velmi dobrou
spolupráci
2. Mateřská škola Vintířov
 ukázkové hodiny v 1. ročníku pro děti z MŠ – seznámení dětí s prostředím
Základní školy Vintířov
 akce – mikulášská nadílka
3. Místní knihovna ve Vintířově
 spoluúčast při školním kole čtenářské soutěže žáků ZŠ
 spolupráce při akci – Pasování prvňáčků na čtenáře
 návštěva žáků 1. ročníku
4. Sbor dobrovolných hasičů ve Vintířově
 spolupráce při zajištění kulturních akcí školy – Zpívání u vánočního
stromečku, oslava dne dětí na Vodárně
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5. Denní stacionář Mateřídouška pro mentálně a zdravotně postižené v Chodově
 spolupráce při integraci žákyně s kombinovaným postižením ve 5. ročníku
 výměna zkušeností, znalostí
 návštěvy žáků 4. a 5. ročníku – účast na besídkách
6. Dům dětí a mládeže Chodov
 projekt Děti šetří přírodu
 projekt děti chrání život
 projekt robotika + keramika

Vztah k rodičovské veřejnosti
-

nové formy třídních schůzek – individuální pohovor s rodiči
znalost rodinné situace dítěte
termíny třídních schůzek dle rozpisu, ale i individuální dle potřeby tříd. učitele
pravidelná sdělení rodičům o prospěchu a chování žáka
seznámení rodičů s řádem školy, ŠPP, s tvorbou ŠVP
seznámení rodičů s možností získání informací na webových stránkách
pravidelná účast rodičů na kulturních a sportovních akcích školy
Pravidelné konzultační hodiny ŘŠ, VP, ŠMP (TU – dle předchozí domluvy)

ve Vintířově dne 30. 8. 2017

Mgr. Marcela Kokešová
ředitelka školy

Projednáno na pedagogické radě dne 30. 8. 2017
Schváleno školskou radou dne 11. 10. 2017
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