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Výroční zpráva ZŠ – struktura
1. Základní údaje o škole
2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a
následném přijetí do školy
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
10. Základní údaje o hospodaření školy
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
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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 42
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 renovována.
Školní družina je od roku 2014 umístěna v samostatné budově.
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.
Modernizace školní budovy ve školním roce 2017/2018











Výměna střešní krytiny na celé budově základní školy
Instalace klimatizace ve II. patře školní budovy
Nová podlaha – učebna PC II. patro
Výměna poničených krycích lišt
Oprava vlhkého zdiva
Nový parapet u oken, kontrola těsnosti uzavírání oken
Nová krycí lišta ve vedlejší učebně
Výměna poničených obkladů v koupelně - kolem WC
Nová mísa - WC
Malování učebny, koupelny, přilehlé chodbičky
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Školská rada
Ve školním roce 2017/2018 zasedala školská rada:
11. října 2017
a) byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017
b) byly projednány úpravy vnitřního řádu ŠD
c) členové ŠR byli seznámeni s činností školy v oblasti EVVO a seznámeni se zapojením
školy do OP VVV
d) ŠR se vyjádřila ke změnám ve ŠVP Všichni spolu a ŠVP ŠD a k jejich následnému
uskutečňování
e) byl projednán Minimální preventivní program na školní rok 2017/2018
f) členové ŠR byli seznámeni s přípravou nových voleb do školské rady
6. června 2018
a) byla zhodnocena činnost školní metodičky prevence a koordinátorky EVVO
b) členové školské rady byli seznámeni s činností metodického sdružení
c) byly projednány a vyhodnoceny akce školy ve školním roce 2017/2018
2.Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
Ve školním roce 2017/2018 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 žákům, rodičům, veřejnosti)
 vzdělávání žáků se SVP
 péče o nadané žáky
 respektování osobnosti každého žáka
Povinným cizím jazykem v 1. - 5. ročníku je jazyk anglický.
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Složení pedagogického sboru
Ředitelka školy
I.
třída
II.
třída
III.
třída
IV.
třída
V.
třída

Mgr. Marcela Kokešová
Mgr. Simona Chaloupková, DiS
Mgr. Petra Šimková
Mgr. Nina Kačírová
Mgr. Monika Kindlová
Mgr. Marcela Kokešová

Další vyučující – Mgr. Jaroslava Kačírová

4

Ve školním roce 2017/2018 vykonávali funkci asistentek pedagoga:
v 1. ročníku
ve 2. ročníku
v 5. ročníku

Jitka Drofová
Andrea Dvořáková
Jana Plechatová

Ve školním roce 2017/2018 vykonávala funkci školní asistentky (v rámci OP VVV):
ve 3. ročníku

Bc. Jana Glosová

Finanční prostředky na platy asistentek pedagoga jsou poskytnuty plně ze státního rozpočtu.
Finanční prostředky na plat školní asistentky jsou hrazeny z projektu OP VVV.
Školní družina
Celkem aktuálně zapsáno 42 žáků.
I. oddělení: 1. a 2. ročník 18 žáků
II. oddělení: 3.– 5. ročník 24 žáků

Mgr. Klára Mottlová – vedoucí vychovatelka ŠD
Mgr. Jaroslava Kačírová

Provozní zaměstnanci
Jitka Heringová
Margita Šubrtová
Jitka Drofová

školnice
uklízečka
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
Ing. Stanislav Novák – pověřenec v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)
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 Sokolov, SPC pro nápravu vad řeči Karlovy Vary a SPC pro sluchově
postižené v Plzni.
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Pracovní náplň:
 založení kartotéky vyšetřovaných žáků
 sledování termínu kontrolních vyšetření
 spolupráce s rodiči při vyplňování daných formulářů
 spolupráce se zákonnými zástupci – Doporučení ŠPZ, žádost IVP
 spolupráce s TU a ostatními vyučujícími – zajištění podpůrných opatření - Doporučení
ŠPZ
 účast na akcích pořádaných školskými poradenskými zařízeními
 spolupráce s TU při vytváření individuálního vzdělávacího plánu, následná kontrola a
vyhodnocení plnění IVP
 spolupráce s ŠMP
 zajištění zřizování funkcí asistentů pedagoga
 účast na vzdělávacích akcích
 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – sledování platné legislativy
a její naplňování
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.
Ve školním roce 2017/2018 došlo k rozšíření počítačové učebny z 11 pracovních stanic na
18, což je společně s počítačem a interaktivní tabulí v každé učebně i v ŠD téměř ideálním
stavem.
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 eko-koutku, 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.
Myslivci budou s dětmi mít vyhodnocení přímo v lese, kde pro ně mají nachystané úkoly a
opékání vuřtů.
Žáci 4. a 5. třídy spolu s paní učitelkou se rozhodli zkrášlit místo v areálu místní MŠ. Žáci 2.
ročníku se starají o zahrádku před naší školou a o koutek před hlavním vchodem do ZŠ.
S žáky 2. ročníku sbíráme odpadky na vodárně.
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.

6

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
Popelnička Jája
Černošín
Činnost školního logopedického preventisty
Funkci logopedické preventistky vykonává Mgr. Monika Kindlová, která absolvovala
vzdělávací kurz Logopedická prevence.
Logopedická péče je k dispozici našim žákům v rámci zájmového kroužku. Žáci pracují ve
dvojicích podle věku – skládají slova, věty, luští rébusy, společně odříkávají krátké básně.
Péče slouží nejen ke správné výslovnosti hlásek, ale i k rozvoji slovní zásoby dětí. Důležitá je
úzká spolupráce s rodiči a pravidelné domácí procvičování.
Činnost metodického sdružení
Metodické sdružení se schází podle potřeby průběžně po celý rok








spolupráce mezi učiteli – předávání zkušeností
předávání nových poznatků a námětů z navštívených seminářů
společné plánování školních a mimoškolních akcí
příprava školních akcí, rozdělení úkolů
vhodný výběr kulturních, sportovních a společenských akcí
společný výběr vhodných učebnic a pracovních sešitů pro žáky
výběr a nákup vhodných školních a didaktických pomůcek pro zkvalitnění výuky

4.Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí
do školy
Ve školním roce 2017/2018 bylo do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky přijato 15
žáků. Počet odkladů povinné školní docházky 1.
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2017/2018

Ročník
Počet žáků
Prospělo s
vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Neklasifikováno
2. stupeň z
chování
3. stupeň z
chování
Počet
omluvených
hodin celkem
Omluvených
hodin na jednoho
žáka celkem
Počet
neomluvených
hodin celkem
Neomluvených
hodin na jednoho
žáka celkem

2.

3.

4.

5.

1. - 5. 6.

16

21

19

19

17

92

-

-

-

-

-

-

15

18

12

11

9

65

-

-

-

-

-

-

1

3

6

8

7

25

-

-

-

-

-

-

0

0

1

0

1

2

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

2134

3129 1624 2152

1829

10868

-

-

-

-

-

-

133

149

85

113

108

118

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-
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7. 8.

6. 9.
1. - 9.

1.

9.

6.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Činnost školního metodika prevence
Na Základní škole Vintířov pracuje školní metodička prevence rizikových jevů.
Tuto funkci vykonává paní učitelka Mgr. Simona Chaloupková, DiS, která absolvovala
studium k výkonu této činnosti
Informační a osvětová činnost
Školní metodička prevence předává podněty a informace o změnách v legislativních
ukotveních kolegyním průběžně na pedagogických radách či při osobních konzultacích.
Konzultační hodiny pevně stanovené pro rodiče a žáky nebyly ve školním roce 2017/2018
využity. Záležitosti dle potřeb rodičů byly řešeny individuálně.
Schránka důvěry
V tomto školním roce nebyla využita.
Školní preventivní program
Na školní rok 2017/2018 byl vypracován Školní preventivní program O NÁS PRO NÁS,
který navazuje na dlouhodobé a střednědobé stanovené cíle.
Základním cílem tohoto programu je prevence vandalismu, záškoláctví, užívání návykových
látek, šikany a kyberšikany. Cílem je také ochrana svého zdraví i zdraví ostatních a
efektivního trávení volného času.
Vyhodnocení účinnosti tohoto programu ve školním roce 2017/2018 bude předneseno na
závěrečné pedagogické radě.
Spolupráce s institucemi
OSPOD – orgány sociálně právní ochrany dětí
Středisko prevence kriminality - pan Ladislav Staněk – komponované tematické pořady pro
děti, konzultace postupu s vyučujícími
Různé, náměty, připomínky
změny v ŠPP
GDPR – zpracovat nové souhlasy v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
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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
 GDPR
 FKSP, personální a mzdové záležitosti
 Výchovné poradenství
 Vzdělávání žáků se SVP
 Projekt UPOL – centrum kolegiální podpory – rozvoj inkluzivního vzdělávání

Mgr. Klára Mottlová
 Koordinátor, metodik ICT (program Bakalář, vedení školní matriky…)
 Metodika práce ve ŠD
 Studium pro koordinátory ŠVP – NIDV Karlovy Vary
 Administrativní pracovnice školy
Mgr. Monika Kindlová
 Metodika vyučování na I. stupni
 Vedení metodického sdružení
 Logopedická a nápravná péče
 Vzdělávání žáků se SVP – předmět speciálně pedagogické péče, pedagogická
intervence
 Studium speciální pedagogiky – NIDV Karlovy Vary
Mgr.Petra Šimková
 Metodika vyučování na I. stupni
 Výuka AJ
 Koordinátorka EVVO
 Vzdělávání žáků se SVP – pedagogická intervence
 Studium speciální pedagogiky – NIDV Karlovy Vary
 Projekt UPOL – centrum kolegiální podpory – rozvoj inkluzivního vzdělávání
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Mgr. Nina Kačírová
 Hudební, pohybová výchova
 Vzdělávání žáků se SVP - koordinátorka v oblasti společného vzdělávání
Jitka Drofová
 Vzdělávání žáků se SVP
 Vzdělávací akce pro asistenty pedagoga
 V rámci projektu OP VVV – doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Mgr. Simona Chaloupková, DiS
 Školní metodička prevence – prevence sociálně patologických jevů
 Metodika vyučování na 1. stupni ZŠ
 Zdravotník školy
Jana Plechatová
 Vzdělávání žáků se SVP
 Vzdělávací akce pro asistenty pedagoga
 V rámci projektu OP VVV – doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Mgr. Jaroslava Kačírová
 Metodika vyučování na I. stupni
 Výuka AJ
 Metodika práce ve ŠD
Andrea Dvořáková
 Studium pro asistenty pedagoga – NIDV Karlovy Vary
 Vzdělávání žáků se SVP
 Vzdělávací akce pro asistenty pedagoga
Bc. Jana Glosová
 Vzdělávání žáků se SVP
 Vzdělávací akce pro asistenty pedagoga
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Rozpis vzdělávacích akcí - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Mgr. Marcela Kokešová – oblast řízení
 Novely právních předpisů k 1. 1. 2018
 Reforma financování regionální školství
 Novinky v právních předpisech škol ve školním roce 2017/2018
 GDPR
 Bezpečná škola
 Dokumentace školy a legislativa
 Porady ředitelů právnických osob
 Změna financování regionálního školství
Oblast výchovného poradenství
 Společné vzdělávání a OP VVV – informační seminář
 Společné vzdělávání – hodnocení žáků se SVP v běžné ZŠ
 Společné vzdělávání – Plán pedagogické podpory a IVP v praxi
 Pravidelná měsíční setkání - projekt UPOL – centrum kolegiální podpory
 Schůzky výchovných poradců v PPP Sokolov
 E-learningové školení pro VP přijímací zkoušky v roce 2017/2018
Mgr. Simona Chaloupková, DiS
 Moderní technologie ve výuce (nejen) matematiky – OP VVV
 Setkání ŠMP
 Zdravotník zotavovacích akcí
Mgr. Nina Kačírová
 Společné vzdělávání – informační seminář
 Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ
 Společné vzdělávání – Plán pedagogické podpory a IVP v praxi
Jitka Drofová
 Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 Jak zvládat poruchy emocí a chování u žáků v inkluzivní škole
Mgr. Klára Mottlová
 Společné vzdělávání – hodnocení žáků se SVP v běžné ZŠ
 Studium pro koordinátory ŠVP – NIDV Karlovy Vary
 Zdravotník zotavovacích akcí
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Mgr. Petra Šimková
 Cesty spolu – spolupráce učitele a AP na základní škole
 Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií na 1. stupni ZŠ
 Pravidelná měsíční setkání - projekt UPOL – centrum kolegiální podpory
 Ekoabeceda – Umíme žít bez odpadů
Mgr. Monika Kindlová
 Spolupráce učitele a AP
 Legislativa a nápadník činností - PSPP
Mgr. Jaroslava Kačírová
 Letní škola – činnostní učení AJ ve výuce 3. – 5. ročníku – OP VVV
Jana Plechatová
 Jak zvládat poruchy emocí a chování u žáků v inkluzivní škole
 Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Andrea Dvořáková
 Studium pro asistenty pedagoga – NIDV Karlovy Vary
 Cesty spolu – spolupráce učitele a AP na základní škole
 Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
 Workshop pro AP
 Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií na 1. stupni ZŠ

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Zájmová činnost ve školním roce 2017/2018
Sportovní hry
Taneční kroužek
mladší žáci
Taneční kroužek
starší žáci
Logopedická a nápravná péče
Šikulky
mladší žáci
Šikulky
starší žáci
Hudební kroužek

Mgr. Simona Chaloupková
Mgr. Petra Šimková
Jitka Drofová
Mgr. Monika Kindlová
Mgr. Petra Šimková, Andrea Dvořáková
Jana Plechatová, Jitka Drofová
Mgr. Nina Kačírová
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Školní a mimoškolní akce
4. 9. 2017 slavnostní zahájení nového školního roku
2. 9. 2017 oslava Hornického dne – vystoupení žáků tanečních kroužků
7. 9.2017 Tonda obal na cestách – třídění odpadů
4. 10. 2017 TS pro rodiče žáků 5. ročníku – ředitelka GaSOŠ Chodov
19.10.2017 zapojení do projektu Děti chrání život – návštěva DDM Ostrov
25.10.2017 návštěva stacionáře Mateřídouška – 3. ročník
25.11.2017 vítání občánků
5.12.2016 mikulášská nadílka
19.12.2017 návštěva Gymnázia a SOŠ Chodov – Vánoce 2017 - 5. ročník
19.12.2017 spaní ve škole
20.12.2017 sférické kino
23.12.2017 společné zpívání koled u vánočního stromku
17.1. 2018
22. 1.2018
4. 4.2018
25. 4.2018
22. 5.2018
23. 5. 2018
15. 6. 2018
29. 6. 2018

Den otevřených dveří (52 hostů)
besedy pro žáky – první pomoc
zápis do prvního ročníku
čtenářská soutěž – školní kolo
Den matek – kulturní vystoupení žáků
pasování prvňáčků na čtenáře
poslední zvonění žáků 5. ročníku
ukončení školního roku 2017/2018

Akce školní družiny
25.10.2017 Podzimní putování
19.12.2017 Vánoční nadílka

Vědomostní soutěže
16. 3. 2018 Matematický klokan
Kategorie Cvrček
Kategorie Klokánek
Sportovní akce
Cyklistický výcvik
Plavecký výcvik
Výcvik bruslení
30.1.2018
6. 2.2018
10.4.2018

IV. a V. ročník
IV. ročník
Přebor škol ve šplhu na tyči
Přebor škol ve skoku přes švihadlo
okrskové kolo ve vybíjené, kategorie II.

Výtvarné soutěže
Hrajeme si s odpady ve spolupráci s KÚKK
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Školní a třídní výlety
1. 12.2017
návštěva herny Sokolov - 2. ročník
30. 5.2018
Bečov – divadelní představení
1. 6. 2018
lanové centrum Linhart – oslava dne dětí
22. 6.2018
Černošín – centrum environmentální výchovy odpadového hospodářství
27.6. 2018
Horní Blatná – žáci 1. a 5. ročníku
28. 6.2018
Loket – žáci 3. a 5. ročníku
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

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Kontrola ČŠI – prošetření stížnosti
6. 6. 2018 – nebylo shledáno závažné pochybení.
Drobná pochybení byla projednána se zřizovatelem a byla učiněna ihned opatření
k jejich následnému odstranění

Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2017/2018
1. Kontrola Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje
16. 3. 2018
- instalace zásobníků ručníků na jedno použití a dávkovačů na mýdla
ve všech prostorách hygienického zázemí v budově ZŠ i ŠD
2. Kontrola – Okresní správa sociálního zabezpečení Sokolov
Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
3. 4. 2018 – bez závad
3. Veřejnosprávní kontrola - OÚ Vintířov
11. 12. 2017 – bez závad
4. Průběžná kontrola hospodaření – paní Lenka Nováková – správce rozpočtu a hlavní
účetní
10. Základní údaje o hospodaření školy
viz rozbor hospodaření k 31. 12. 2017

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2017/2018 jsme se nezapojili do rozvojových a mezinárodních programů.
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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
Ve školním roce 2017/2018 pokračovalo zapojení naší školy do OP VVV
Cílem tohoto programu je podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování.
Naše škola využila tyto aktivity:
 Školní asistent
 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 DVPP v oblasti AJ, M
Ve školním roce 2018/2019 budou realizovány 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.
Tento operační program bude ukončen k 31. 1. 2019.
Naše ZŠ naváže na OP VVV a zapojí se do projektu Šablony II již od 1. 2. 2019.
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
3. Robotika a keramika
 DDM Chodov
(III. třída)
 Sestavování robotů + práce s keramickou hlínou
4. Ovoce do škol

(po celý rok)
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
1. Městská policie v Chodově
Průběžně po celý školní rok do zapojení do projektu Notes strážníka Pavla – 2. a 3. ročník
(dopravní výchova, dopravní značky, prevence šikany, ochrana zdraví)
 24.10.2017 pravidla chování
I. třída
 6. 12.2017 pyrotechnika
IV. a V. třída
 14. 6. 2018 praktický cyklistický výcvik
I. – V. třída
Poděkování panu Ladislavu 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
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 organizačním zajištění kulturních akcí školy – zahájení školního
roku, zpívání u vánočního stromečku, oslava Dne matek
5. Denní stacionář Mateřídouška pro mentálně a zdravotně postižené v Chodově
 výměna zkušeností, znalostí
 návštěvy žáků naší školy – účast na besídkách
6. Dům dětí a mládeže Chodov
 projekt Děti šetří přírodu
 projekt Děti chrání život
 projekt Robotika + keramika
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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 29. 8. 2018

Mgr. Marcela Kokešová
ředitelka školy

Projednáno na pedagogické radě dne 29. 8. 2018
Schváleno školskou radou dne 10. 10. 2018
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