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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: 82 (stav podle výkazu M 3 a)  

Zaměření školy: nemáme speciální třídy ani třídy pro rozšířenou výuku předmětů 

Školská zařízení: školní družina, počet oddělení: 2, počet účastníků 37, 

provozní doba ŠD 6.00 – 7.40  11.40 – 15.30 

ŠJ není součástí ZŠ 

 

Modernizace Základní školy Vintířov 

V letošním roce jsme dělali pouze dílčí opravy  

 Oprava elektroinstalace v šatnách školní budovy 

 Oprava osvětlení v učebnách, sborovně a ŠD 

 Montáž VIDEO-SETU (domácí telefon) 

 

Školská rada 
Ve školním roce 2021/2022 zasedala školská rada: 

 7. 10. 2021 

a) Schválení Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2020/2021 

b) Vyjádření k návrhu úpravy ŠVP 

c) Projednání Minimálního preventivní program na školní rok 2021/2022 

d) Sdělení informací o činnosti metodického sdružení 

e) Informace o plánované modernizaci učebny PC 

f) Informace o činnosti zájmových útvarů 

9. 6. 2022 

a) Zhodnocení činnosti ŠMP  

b) Zhodnocení akcí ve školním roce 2021/2022 

c) Informace o úpravě ŠVP od 9/2022 

d) Informace o činnosti metodického sdružení 

e) Informace o činnosti zájmových útvarů 

mailto:info@skolavintirov.cz
http://www.vintirov.cz/


 

4 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy   

 

Ve školním roce 2021/2022 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 Mgr. Marcela Kokešová  

I. třída  Mgr. Petra Šimková  

II. třída  Mgr. Jaroslava Hetfleišová  

III. třída  Mgr. Monika Kindlová    

IV. třída  Mgr. Nina Kačírová  

V. třída  Mgr. Simona Šíchová Chaloupková, DiS 

 

Další vyučující – Mgr. Marcela Kokešová  

 

Ve školním roce 2021/2022 vykonávali funkci asistentek pedagoga: 

1. ročník  Andrea Dvořáková  

2. ročník  Bc. Jana Glosová  

3. ročník   Šárka Šedivcová  

4. ročník  Jana Plechatová  

5. ročník  Jitka Drofová 

 

Ve školním roce 2021/2022 vykonávala funkci školní asistentky (v rámci OP VVV): 

Bc. Jana Glosová do 31. 1. 2022 

Finanční prostředky na plat školní asistentky jsou hrazeny z projektu OP VVV. 

 

Školní družina 

Celkem aktuálně zapsáno 37 žáků. 

I.  oddělení: 1. a 2. ročník 18 žáků Mgr. Klára Mottlová – vedoucí vychovatelka ŠD 

II. oddělení: 3. - 5. ročník 19 žáků Žaneta Plechatová + Mgr. Marcela Kokešová 

 

Provozní zaměstnanci 

Jitka Heringová školnice plný úvazek 

Andrea Dvořáková uklízečka částečný úvazek 

Jitka Drofová  uklízečka částečný úvazek 
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Externí zaměstnanci 

Kamil Kovář – bezpečnostní technik 

Ing. Stanislav Novák – zabezpečení PO 

Lenka Nováková – správce rozpočtu a hlavní účetní (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 výchovné poradkyně  

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 nově NPI Karlovy 

Vary – vzdělávání cizinců. 

 

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 dodržování 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  

 

Činnost koordinátorky a metodičky ICT  

Oblast ICT zajišťuje v Základní škole Vintířov koordinátorka a metodička ICT Mgr. Klára 

Mottlová, 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 disponuje vyhovujícím vybavením v oblasti ICT. Každá učebna je vybavena 

interaktivní tabulí s výkonným počítačem. V listopadu 2021 bylo do počítačové učebny 

zakoupeno 10 počítačů, které nahradily PC pořízené v rámci EU OPVK v roce 2010. Proběhl 

také upgrade zbylých 8 PC. Nyní tedy učebna disponuje 18 pracovními stanicemi, které jsou 

plně využívané k výuce napříč ročníky.  

 

Díky dotacím z EU (NPO - Národní plán obnovy) obdržela naše škola od MŠMT v rámci 

komponenty „3. 1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace školy“ finanční prostředky 

na tyto dva účely: 

 digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich 

digitálních kompetencí, 

 digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence jejich digitální propasti. 

 

Naše škola v rámci těchto dotací zakoupila 2 sady pomůcek „VEX 123“ pro skupinovou 

výuku informatiky a robotiky a 20 tabletů s příslušenstvím (nabíjecí stanice, kryty, sluchátka).  
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Činnost koordinátorky ŠVP 
Funkci koordinátora ŠVP (školního vzdělávacího programu) zajišťuje v Základní škole 

Vintířov Mgr. Mottlová Klára, která absolvovala kvalifikační studium pro tuto oblast.  

V průběhu školního roku 2021/2022 dochází k úpravám ŠVP, a to na základě úpravy RVP 

z ledna 2021. Od školního roku 2022/2023 bude základní škola vzdělávat podle upraveného 

ŠVP. Jednou ze vzdělávacích oblastí, ve které dochází k důležitým změnám, je informatika. 

Cílem těchto úprav je rozvíjet u žáků „digitální gramotnost“ jako nezbytnou klíčovou 

kompetenci pro profesní úspěch v jejich budoucím životě. 
 

Činnost školní koordinátorky EVVO 
Školního koordinátora EVVO vykonává na naší škole paní Mgr. Petra Šimková, která 

absolvovala dvouleté specializační studium. 

Naše škola je zapojena do celorepublikového projektu Recyklohraní- sbíráme elektroodpad a 

baterie, které necháváme pravidelně svážet. Za nasbírané body se poté nakupují odměny, 

které se dětem rozdělují. S žáky dle možností plníme úkoly zadávané z projektu Recyklohraní 

napříč všemi předměty. Přírodní materiály jsou využívané především v hodinách PČ, VV, 

kroužku ŠIKULKY, KERAMICKÉM KROUŽKU. Naučili jsme nově příchozí prvňáčky 

třídit plast a papír a v hodině Prvouky s nimi probrali cestu odpadů a jejich možné následné 

využití.  

Vzhledem k celorepublikovému opatření spojené s COVID se nemohly uskutečnit naše 

tradiční  aktivity- Návštěva Ekocenter, farem, besedy na téma Recyklace. 

 

V tomto roce se žáci zúčastnili sběru odpadků v obci, úklidu naší Vodárny. Na podzim se 

tradičně sbíraly kaštany a žaludy. Bohužel jich letos moc nebylo. I přesto proběhlo tradiční 

vyhodnocení sběru kaštanů s myslivci. Letos proběhlo vyhodnocení na Vodárně v přírodě. 

Pro děti jsme si připravili přírodovědný den. Na začátku jsme uklízeli obec, sbírali jsme 

odpadky a poté na Vodárně byla pro děti připravená stanoviště s poznáváním stromů, ptáků, 

hub, zvířat a rostlin. Žáci, rozděleni do skupin, plnili na stanovištích připravené úkoly. Poté 

přišli myslivci, proběhla beseda s ukázkami, odměny pro sběrače kaštanů a v závěru si děti 

opekly vuřty. Akce se nám všem moc líbila a užili jsme si to. 

 

Činnost školní logopedické preventistky  

Funkci logopedické preventistky vykonává Mgr. Monika Kindlová. Absolvovala vzdělávací 

kurz Logopedická prevence. Logopedická péče je našim žákům poskytována dvakrát týdně     

v rámci zájmového kroužku. Jedna hodina je určena žákům prvního a druhého ročníku, druhá 

žákům třetího ročníku. Úvod hodiny je věnován dechovým, fonačním a artikulačním 

cvičením, následuje procvičování smyslového vnímání, především sluchové a zrakové 

percepce. Důraz je kladen na pravidelné domácí procvičování a spolupráci s rodiči. 

Činnost metodického sdružení  

Metodické sdružení se scházelo podle potřeby průběžně po celý rok. 

Hlavní náplň činnosti: 

 Jednotný postup při hodnocení žáků (diktáty, samostatné práce, písemné práce) 

 Pravidelná spolupráce TU s rodiči – prospěch a chování žáků 

(konzultační hodiny, třídní schůzky) 

 Včasné informace rodičům (sportovní a kulturní akce školy) 

 Vzájemné předávání zkušeností a metodických postupů učitelů 

 Pravidelná spolupráce mezi učiteli a asistenty pedagoga  

 Výběr učebnic a pracovních sešitů pro žáky všech ročníků 
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 Výběr vhodných pomůcek pro zpestření výuky (nástěnné tabule, mapy) 

 Plánování školních a třídních výletů 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

Ve školním roce 2021/2022 bylo v rámci řádného zápisu do 1. ročníku k plnění povinné 

školní docházky přijato 19 žáků. 5 x byl udělen odklad povinné školní docházky.    

K 31. 8. 2022 byli nově přijati další 3 žáci do 1. ročníku. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ve školním roce 2021/2022 

 

Souhrnný přehled školy:  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a žákyň ve školním roce 

2021/2022 

         

             
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5.  6. 7. 8. 9. 6. -9. 1. - 9. 

Počet žáků 
17 17 15 14 19 82 -  -  -   -  - -  

Prospělo 

s vyznamenáním 15 15 11 6 7 54 -  -  -   -  - -  

Prospělo  
2 1 3 8 11 25 -  -  -   -  - -  

Neprospělo  
0 1 1 0 1 3 -  -  -   -  - -  

Neklasifikováno 
0 0 0 0 0 0 -  -  -   -  - -  

2. stupeň 

z chování 0 0 0 0 0 0 -  -  -   -  - -  

3. stupeň 

z chování 0 0 0 0 0 0 -  -  -   -  - -  

Počet 

omluvených 

hodin celkem 2586 2163 2333 1861 4016 12959 -  -  -   -  - -  

Omluvených 

hodin na jednoho 

žáka celkem 152,1 127,2 155,5 132,9 211,4 158 -  -  -   -  - -  

Počet 

neomluvených 

hodin celkem 0 5 5 15 0 20 -  -  -   -  - -  

Neomluvených 

hodin na jednoho 

žáka celkem 0 0,29 0,33 1,07 0 0,24 -  -  -   -  - -  
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Činnost školní metodičky prevence 

Funkci školní metodičky prevence vykonává Mgr. Simona Šíchová Chaloupková, DiS. 

Pro tento školní rok byl zaktualizován  minimální preventivní program O nás pro nás na 

základě evaluace minimálního preventivního programu  z minulého školního roku a stanovení 

cílů pro tento školní rok.  

Vzhledem k nenadálému válečnému konfliktu jsme se věnovaly oproti původnímu plánu této 

oblasti, zklidnění dětí,  objasnění pojmů mediální psychologická válka, začlenění dětí  

s odlišným mateřským jazykem do třídního kolektivu.  

ŠMP se pravidelně účastní tematických webinářů i na tato témata.  

 

Činnost školní metodičky prevence je rozdělena do několika částí.  

Jednou z nich je spolupráce s třídními učitelkami jednotlivých ročníků, a to jak při 

osvětové činnosti formou předávání aktuálních informací v oblasti prevence rizikových jevů, 

tak i formou aktivní spoluúčasti při řešení konkrétních situací dle jejich „ objednávky a 

potřeb“.  

Informace předávané ŠMP vyučujícím: 

- novinky v oblasti prevence, informace ohledně nového webu Kyberprevence 

- Metodická doporučení pro práci s cizinci, odkazy Člověk v tísni, práce s třídními 

kolektivy  

- Možnosti účasti  TU na tematických webinářích 

- mnoho webinářů na téma  vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, dětí 

zasažených válečným konfliktem 

- organizuje se mnoho webinářů na téma kyberšikany, Fake News, které jsou pro 

širokou veřejnost nejen pro pedagogy  

 

Řešené záležitosti ze strany TU či rodičů:  

- Podezření na šikanu ze strany zákonných zástupců, proběhlo Sociometrické 

šetření, které ji vyloučilo, byly vykonány a  stanoveny další kroky pro práci 

s třídním  kolektivem 

- Porušení ŠŘ, používání telefonů při výuce  

- Nevhodné výrazy na WhatsApp  

 

Druhou oblastí aktivit školní metodičky prevence je spolupráce s rodiči žáků:  
I nadále se zaměřujeme u vytipovaných žáků na prevenci skrytého záškoláctví a dodržování 

ze strany zákonných zástupců  povinné školní docházky. V některých případech jsme povinny 

spolupracovat s OSPOD. 

Zákonní zástupci mají možnost využít pravidelné konzultační hodiny ŠMP, či si domluvit 

individuálně termín jiný.  

Rodiče žáků školy této možnosti nevyužili, neobrátili se na ŠMP s konkrétním problémem či 

požadavkem na jeho řešení. S některými záležitostmi se obrátili rodiče na ŘŠ, která mě o 

konkrétní problematice informovala a následně byl navržen a zrealizován další postup řešení.  

 

Třetí oblastí je spolupráce s žáky školy 

Vedeme žáky k čestnému, slušnému, zodpovědnému  a asertivnímu jednání. Apelujeme proto  

na dodržování třídních pravidel, která si děti tvoří ve spolupráci s třídními učitelkami samy a 

na dodržování školního řádu. Dětem jsou známy i sankce v případě porušení těchto pravidel. 

Cílem třídních učitelek společně s asistentkami pedagoga  je pozitivní a důvěrné  klima 

v jednotlivých třídách.  
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Soustředíme se především na vzájemné respektování se, pravidelnou školní docházku,   slušné 

a bezpečné chování v kyberprostoru, kam se většina aktivit nyní celospolečensky  přemisťuje 

a na odpovědnost dětí za své chování.  

 

Práce s žáky ohrožených školním neúspěchem, s žáky ze soc. – kult.  nepodnětného prostředí:  

- Nabídnuto doučování TU, někteří využili 

- Účast v zájmových kroužcích 

- Sportovní reprezentace 

 

Zákonní zástupci i žáci mají možnost využít Schránku důvěry: 

Prozatím tuto možnost nikdo nevyužil.  

 

Další oblastí je spolupráce s institucemi:  
Proběhly besedy v jednotlivých ročnících s rozdílnými a aktuálně potřebnými tématy 

realizované PČR. Témata byla:  Pravidla ve třídě, Nebuď lhostejný k šikaně, Drogy.  

Pro 4. a 5. ročník proběhly dva cykly virtuální reality na téma Kyberšikana od společnosti 

Calliditas. 

Pověřená pracovnice PPP Cheb provedla sociometrické šetření ve 3. ročníku, navrhla TU, AP, 

ŠMP, ŘŠ další opatření pro práci s třídním kolektivem s cílem zdravého kolektivu, přihlédnutí 

k měnící se dynamice třídy 

 

Při  červnové pedagogické radě  bude vyhodnocen současný minimální preventivní program a 

budou prodiskutovány záměry  minimálního preventivního programu pro další školní  rok. 

 

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 

 

Mgr. Klára Mottlová 

 Koordinátor, metodik ICT (program Bakalář, vedení školní matriky…) 

 Koordinátor ŠVP 

 Metodika práce ve ŠD 

 Administrativní pracovnice školy 
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Mgr. Monika Kindlová 

 Metodika vyučování na I. stupni  

 Vedení metodického sdružení 

 Logopedická a nápravná péče 

 Vzdělávání žáků se SVP – předmět speciálně pedagogické péče 

 

Mgr. Petra Šimková 

 Metodika vyučování na I. stupni  

 Výuka AJ 

 Koordinátorka EVVO 

 Vzdělávání žáků se SVP – předmět speciálně pedagogické péče 

 

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 Šíchová 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 Hetfleišová 

 Metodika vyučování na I. stupni  

 Výuka AJ 

 

Andrea Dvořáková 

 Vzdělávání žáků se SVP  

 Vzdělávací akce pro asistenty pedagoga 

 

Bc. Jana Glosová 

 Vzdělávání žáků se SVP – pedagogická intervence 

 Vzdělávací akce pro asistenty pedagoga (ŠA v ZŠ) 
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Šárka Šerdivcová 

 Vzdělávání žáků se SVP  

 Vzdělávací akce pro asistenty pedagoga  

 

Žaneta Plechatová 

 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s vyhláškou 

 č. 317/2005 Sb. 

 Pedagogický institut Karlovy Vary 

 Obor - vychovatelství – kombinované studium v rozsahu 250 hodin.    

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Zájmová činnost ve školním roce 2021/2022 

Taneční kroužek starší žáci Jitka Drofová  

Taneční kroužek mladší žáci Mgr. Petra Šimková 

Logopedická a nápravná péče Mgr. Monika Kindlová  

Šikulky    Jana Plechatová, Jitka Drofová     

Hudební kroužek   Mgr. Nina Kačírová 

Keramika pro mladší i starší žáky Mgr. Petra Šimková, Andrea Dvořáková 

 

Školní a mimoškolní akce  

     1. 9. 2021 slavnostní zahájení nového školního roku 

 16. 11. 2021 návštěva planetária v Chebu 

 3. 12. 2021 mikulášská nadílka 5. ročník 

 3.   2. 2022 fotografování 1. ročník 

 23. 2. 2022 ukázka vystoupení papoušků – tělocvična 

 3. 3. 2022  kyberšikana 4. a 5. ročník  

 23. 3. 2022 školní kolo recitační soutěže 

 25. 3. 2022 okresní kolo recitační soutěže 

 7. 4. 2022 krajské kolo recitační soutěže 

 8. 4. 2022 kyberšikana 4. a 5. ročník 

 21. 4. 2022 školní kolo čtenářské soutěže 

 5. 5. 2022 kulturní vystoupení – DEN MATEK 

 5/2022 sociometrické šetření ve 3. ročníku – vztahy žáků ve třídě 

 10. 5. 2022 besedy kyberšikana 4. a 5. ročník 

 12.  5. 2022 pěvecký workshop s lektorkou zpěvu – ZUŠ K. Vary – 4. ročník 

 13. 5. 2022 akce EVVO   

 30. 5. 2022 fotografování tříd + žáků 

 1. 6. 2022 oslava Dne dětí – výlet Boží Dar 

 3. 6. 2022 canisterapie 

 15. 6. 2022 pasování prvňáčků na čtenáře 

 6/2022 poslední zvonění žáků 5. ročníku 

 30. 6. 2022 ukončení školního roku 2021/2022 
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Akce školní družiny 

7. 12. 2021 adventní podvečer  

 

Sportovní akce 

Plavecký výcvik 5. ročník (9/2021 – 2/2022) 

Výcvik bruslení 3x  zimní stadion v Nejdku 

Okrskové kolo ve vybíjené v Sokolově - 3. místo 

Přebor škol ve skoku přes švihadlo  2. místo  

McDonalds Cup (kopaná)  - Nové Sedlo 

 

Vzdělávací akce 
Výtvarná soutěž KÚKK – HRAJEME SI S ODPADY 

Kategorie 1. stupeň ZŠ – 1. místo – 4. ročník – J. Plechatová  

Výtvarná soutěž KÚKK – digitální závislost pohledem dětí 

Návštěva planetária v Chebu – Země ve vesmíru 

Muzeum Sokolov – nebruslící žáci – prohlídka s permoníkem + výstava stavebnice SEVA 

Návštěva statku Bernard – nebruslící žáci – skautská výstava + herna KOSTIČKA 

Návštěva divadla Husovka Karlovy Vary – Muzikál 

Matematický klokan – kategorie Cvrček a Klokánek 

Testování žáků 5. ročníku 

 

Třídní výlety 

1. ročník Chodov 

2. ročník Chodov 

3. ročník Pernink – třídenní výlet 

4. ročník Svatošské skály 

5. ročník Loket 

V průběhu celého školního roku jsme realizovali pedagogickou intervenci a předmět 

speciálně pedagogické péče na základě Doporučení ŠPZ.  

 

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  

Inspekční činnost ve školním roce 2021/2022 nebyla realizována.  

 

Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2021/2022 

 

1. Veřejnosprávní kontrola – zřizovatel - OÚ Vintířov 

13. 12. 2021 – bez závad 

2. Průběžná kontrola hospodaření – paní Lenka Nováková – správce rozpočtu a hlavní 

účetní  

3. Prověrky BOZP – pan Kamil Kovář (odborně způsobilá osoba) 

 Bez závad. 
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10. Základní údaje o hospodaření školy  

viz rozbor hospodaření k 31. 12. 2021 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2021/2022 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 

 

Zapojení do projektů 

1. Ovoce do škol, mléka do škol   (po celý rok 1x týdně) 

2. Projekt odborných učeben – výuka cizích jazyků –  návštěva ZŠ Husova  

3. Projekt DDM Chodov – DĚTI ŠETŘÍ PŘÍRODU – žáci 4. a 5. ročníku – exkurze sběrný  

    dvůr CHOTES a skládka SATER 

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

ŠABLONY III 

Období realizace: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023 

Z tohoto projektu financujeme tyto aktivity: 

Školní asistent – personální podpora ZŠ (do 1/2022) 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Projektový den v ZŠ – 24. 3. 2022 OCEANÁRIUM 

 

Zapojení do projektu přináší možnost personálního posílení o školního asistenta a zároveň 

podporu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i žáky ohrožené školním 

neúspěchem a umožňuje jim zařazení do hlavního vzdělávacího proudu.  

 

14.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi    

        zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

1. Policie ČR  
Po ukončení spolupráce Městské policie Chodov s naší školou jsme navázali na osvětovou 

preventivní činnost. Policie ČR pro nás připravila tyto vzdělávací akce 

 Bezpečná cesta do školy 1. a 2. ročník  

 Prevence šikany   3. a 4. ročník 

 Nebezpečí drog  5. ročník  

 

2. Mateřská škola Vintířov 

 Ukázková hodina v 1. ročníku pro děti z MŠ  

 Vystoupení tanečního kroužku v MŠ 

 Pozvání do MŠ (TU, AP) – pasování dětí na školáky 
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3. Místní knihovna ve Vintířově 

 Spoluúčast při školním kole čtenářské soutěže žáků ZŠ  

 Spolupráce při akci – Pasování prvňáčků na čtenáře 

 Besedy pro žáky naší školy – ukázka provozu knihovny, informace virtuální 

běh 

 

V rámci kroužku Šikulky byla po celý rok zajištěna výzdoba oken v knihovně 

 

4. Spolupráce se sborem dobrovolných hasičů Vintířov 

 Spolupráce při zajištění akce EVVO 

 

5. Spolupráce s TS v obci 

 spolupráce při organizačním zajištění kulturních akcí školy – zahájení školního 

roku, Den matek 

 spolupráce při akcích EVVO – odvoz nasbíraného odpadu  

 výpomoc při stěhování lavic a židlí na konci školního roku 

 

 

6. Denní stacionář Mateřídouška pro mentálně a zdravotně postižené v Chodově 

 výměna zkušeností, znalostí 

 

Vztah k rodičovské veřejnosti 

 nové formy třídních schůzek – individuální pohovory s rodiči 

 znalost rodinné situace dítěte 

 termíny třídních schůzek dle rozpisu, ale i individuální dle potřeby  

 pravidelná sdělení rodičům o prospěchu a chování žáka 

 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 24. 8. 2022     Mgr. Marcela Kokešová 

                                                                                     ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 8. 2022 

Schváleno školskou radou dne: 5. 10. 2022 


