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Výroční zpráva za rok 2017/2018
1. Základní údaje

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany,
příspěvková organizace
Osek 16, 338 21

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

60610417

Red-IZO:

650047184

Tel:

371 781 309

Fax:

371 781 309

URL:

www.zs-osek.cz

e-mail:

zs.osek@seznam.cz

ředitelka školy

Mgr. Irena Lepešková

Název školy:

Součásti školy:

počet žáků

počet tříd

kapacita

telefon

Základní škola

68

4

120

371 781 309

Mateřská škola

70

3

70

371 781 356

Základní škola je neúplná, tvořená pouze druhým stupněm 6. - 9. třída.
počet dětských
strávníků

počet dospělých
strávníků

kapacita

162

41

270

Školní jídelna

Zřizovatel školy:
Adresa:

Obec Osek
Osek 18, 338 21

Právní forma:

obec

IČO:

258954

Školská rada zřízena dle § 167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, dne: 1. 1. 2006

2. Přehled oborů vzdělávání
Vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola pro život (6. - 9. ročník)
Mateřská škola – školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: Škola hrou
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Učební plán

Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace
Matematika a její
aplikace
Informační a
komunikační technologie
Člověk a společnost

Člověk a příroda

Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce

6.roč.

7. roč.

8. roč.

9. roč.

min
dotace

DČD*

celkem

Český jazyk a literatura

4

4

4

3+1

15

1

16

Anglický jazyk
Další cizí jazyk

3
2

3
2

3
2

3
2

12
6

36

2

12
8

Matematika

4

4

4

3+1

15

1

16

16

Informatika

1+1

0+2

-

-

1

3

4

4

Dějepis

2

2

2

2

Výchova k občanství

1

1

0+1

1+1

Fyzika
Chemie
Zeměpis

1
1

1
1+1

2
1+1
1+1

2
2
2

Přírodopis
Biologie člověka

2
-

2
-

1+1

2
-

Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví

1
2
1

1
2
1

1
1
-

1
1
-

Tělesná výchova
Praktické činnosti

2
1

2
1

2
1

2
0+1

Volitelný předmět

0

0

2

2

29

30

31

32

Názvy vyučovacích předmětů

11

21

8
2

5

1
2

6
4
7

1

6
2
4
6
2

10
10

součet za
oblast

13

25

10
10

3

1

8
4

-

4

4

4

18

122

122

4
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Poznámky k učebnímu plánu s platností od 1. září 2018
Vzdělávací programy:
6. – 9. ročník:
ŠVP ZV, Škola pro život orientovaná na rozvoj klíčových kompetencí
Volitelné předměty:
6. – 9. ročník: Druhý cizí jazyk (Rj, Nj)
Celkem

2 hodiny
2 hodiny

8. – 9. ročník: Druhý cizí jazyk Rj, Nj
Cvičení z matematiky (8.,9.tř.)
Dále jeden z:
Konverzace z anglického jazyka (9.tř.)
Dramatická výchova (8.tř.)
Celkem

2 hodiny
1 hodina
1 hodina
1 hodina
4 hodiny

3. Personální zabezpečení činnosti školy
Přehled zaměstnanců školy

pedagogičtí pracovníci
provozní pracovníci
pedagogičtí pracovníci
provozní pracovníci

11
3
6
2

přepočtený
počet
8,09
2,3
5,312
1,313

provozní pracovníci

5

3,8

počet
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna

z toho bez
kvalifikace
1
0
1
0
0

Aprobovanost předmětů
předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Informatika
Dějepis
Fyzika
Chemie
Celkem

aprobovanost %
100 %
50 %
100 %
100 %
100 %
0%
0%
100 %
100 %

předmět
Zeměpis
Přírodopis
Biologie člověka
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
Výchova k občanství
Tělesná výchova
Praktické činnosti

aprobovanost %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%
0%
0%
100 %
0%
63,89 %
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Věkové složení pedagogů
pedagogové

Věk

muži
0

ženy
2

30 – 40 let

0

8

40 – 50 let

0

2

nad 50

0

3

důchodci

0

2

Celkem

0

17

do 30 let

4. Přijímací řízení
přijatí do MŠ na školní rok 2018/2019

15 dětí

přestup do 6. ročníku na školní rok 2018/2019

35 žáků

5. Výsledky výchovy a vzdělávání
Prospěch žáků

6.
7.
8.

počet
žáků
19
18
13

prospělo
s vyznamenáním
7
6
3

9.

17

žáci v zahraničí
celkem

ročník

prospělo

neprospělo

12
12
10

0
0
0

6

11

0

1

-

-

-

68

22

45

0

Chování žáků
počet žáků

Snížený stupeň z chování
- z toho 2.stupeň

1. pololetí
0

2. pololetí
1

- z toho 3.stupeň

0

0

Docházka žáků
Základní škola
Zameškané hodiny
- z toho neomluvené

1. pololetí

2. pololetí

celkem

3243

4638

7881

průměr na
žáka
118

0

7

7

0,1
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Ukončení předškolního vzdělávání a odchod do základní školy
odklad školní docházky
Počet absolventů
15

1

Přijímací řízení na střední školy
Počet absolventů
18

z toho přijatých na
gymnázium

SŠ

SOU

5

10

3

6. Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2017/2018 se žákyně 9. třídy Adéla Budínová a Lucie Turková zúčastnily
celodenního školení Peer aktivistů v PPP Rokycany. Během školního roku se uskutečnil Peer program
v 6. třídě pod vedením lektorky P. Veselé a Peer aktivistek z 9. třídy. Tématem programu byl zdravý
životní styl.
V 6. třídě proběhla diagnostika vztahů ve spolupráci s PPP v Rokycanech, aby se stabilizovaly
vztahy mezi žáky. V 8. třídě proběhlo sociometrické měření, dle výsledků vztahy ve třídě nevykazují
patologii.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Základní škola – Název akce
Studium k získání odborné kvalifikace:
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
Studium k prohlubování odborné kvalifikace:
Tvořivé pokusohraní
Inovativní formy práce k osobnímu rozvoji učitele s využitím ICT
Krajská konference učitelů ekologické výchovy
Rusko třetího tisíciletí
Prvky Nového cirkusu v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ
Čtyři kroky k inkluzi
Budování vztahů v kolektivu třídy
Výchova k podnikání a podnikavosti
Den učitelů dějepisu 2018
Muzeum církevního umění v Plzni
Historická procházka Plzní
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
Základní norma zdravotnických znalostí pro ped. pracovníky
Zacházení s chemickými látkami a směsi ve školách
Vzdělávací program pro vedoucí pracovníky v rámci Budování
znalostních kapacit partnerů MAP pro území ORP Rokycany

pořadatel

počet
účastníků

KCVJŠ

1

KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
NIDV
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
HZS PK
SZŠ a VOŠZ
NIDV
MAS
světovina

1
1
1
1
1
6
1
2
1
1
1
2
1
1
1

6

Mateřská škola – Název akce
Studium k prohlubování odborné kvalifikace:
Ať není plánování trápením
Hry s pohybem trochu jinak
Čtenářská pregramotnost
Matematická pregramotnost
Dvouleté děti
Prevence logopedických vad
Individualizace
Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ v PK

pořadatel
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ/NIDV
KCVJŠ/NIDV
NIDV
NIDV
KCVJŠ

počet
účastníků
1
1
2
2
5
1
1
1

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1. Aktivity školy
Základní škola
Adaptační kurz – Ve dnech 13. – 14. 9. se vydali žáci 6. třídy do
kempu v Habru, kde absolvovali adaptační kurz v rámci
stmelování kolektivu se svou novou třídní učitelkou, asistentkou a
výchovnou poradkyní. Jednalo se nejen o sportovní aktivity, ale i
o zábavné psychosociální hry. Rozdělení do skupinek a ubytování
v chatičkách proběhlo bez nejmenšího problému a průběh
odpoledních aktivit taktéž. Žáci plnili úkoly a soutěže jak v lese a
na hřišti, tak ve společenské místnosti.
Dějepisná exkurze – Poslední říjnový den se 6. třída zúčastnila Školy
mladých archeologů v plzeňském muzeu. Oblíbené archeologické dílny
zaměřené na autentický prožitek, experimentální archeologii a archeologii
v praxi zavedly děti do období pravěku. Ověřily si své znalosti,
vyzkoušely práci archeologů a na 27 panelech doplněných bohatou
fotografickou dokumentací z terénních výzkumů se seznámily s vývojem
pravěkého a raně středověkého osídlení kraje. Expozice byla doplněna
rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou konstrukcí vodní cisterny z
Vladaře a kamennou slovanskou pecí. Žáci si vyzkoušeli i drcení obilí
kamennými drtidly a žernovem.
Praha – Nejen za moderním uměním si v pátek 3. listopadu 2017 vyjeli žáci nejvyššího ročníku do
hlavního města Prahy, otevřely se jim taktéž dveře reprezentačních prostor Pražského hradu. Po
shlédnutí všech nádherných místností Hradu, provedených ve starším novobarokním stylu, nechali
historii za sebou a vydali se vstříc novému. Jelikož již moderní umělecké směry 20. století z
dějepisu dobře znají, nepřekvapila je výstava českých impresionistů v čele s tvorbou Jana Slavíčka,
vůbec se nedivili hranatému světu s kubistickými motivy u Domu u Černé Matky Boží na Novém
Městě a dokonce ani nebyli udiveni jedinečností Tančícího domu na nábřeží Vltavy. Jejich kroky
vedly též směrem na Florenc k rondokubistickému domu Paláce Archa, aby posoudili dnes již ne
zcela aktuální a moderní budovu Bílé labutě. Hned naproti ukončili svá putování v EKOkavárně
Loving hut v Černé labuti, která přímo září svou zdařilou renovací, a také spoustou dobrot domácí
bio výroby.
7

Techmánie – Zábavnou formu výuky v Techmánii si 9. 11. 2017 užili žáci 6. třídy. V planetáriu se
dozvěděli spoustu zajímavostí o vesmíru a planetách sluneční
soustavy. Po nasazení „kouzelných brýlí“ se rázem ocitli na Měsíci,
Venuši, Jupiteru či Marsu. Prohlédnutím expozice Vesmír si své
znalosti ještě doplnili a vyzkoušeli. „Škoda, že program Jsme
vetřelci byl tak krátký,“ posteskli si mnozí, neboť cestování ve 3D
jim uteklo velmi rychle. V Techmánii si žáci procvičili mozek,
protáhli tělo a plni dojmů se vraceli domů.
Adventní Plzeň – S první hořící svící na adventním věnci se osmáci
rozjeli poznávat krásy Plzně. Po zběžném seznámení se s ranou
historií města, s jejím vznikem a rozvojem ve středověku, se vrhli na
adventní témata. A kdeže je nalezli? Spojitost mezi Vánoci a
křesťanstvím se ukázala v katedrále sv. Bartoloměje na náměstí Republiky a mozaika kořenů
křesťanství byla posléze doplněna ve Velké synagoze judaismem. Adventní atmosféru stačilo už
jen podpořit tradičním trdelníkem a teplým punčem na provoněných vánočních trzích.
EKOtýden – Pokud Vás děti během vánočních svátků překvapily novými dovednostmi
zhmotněnými do tvaru vánočky, nakládaných sýrů či originálních složek vytvořených ze starých
knih, nejedná se o plody samostudia, ale EKOtýdnu, který proběhl v posledním týdnu před
vánočními prázdninami! Idea ekologicky zaměřené výuky byla podpořena také v úterý návštěvou
Techmánie a jejich výukového programu o planetě Zemi, ve středu a ve čtvrtek jsme se již se
všemi dětmi mohli vrhnout do hrátek rozdělených na EKOvaření a RECYKLOhraní.
Nejprve snad pár slov o středečních recyklohrátkách. Z nasbíraných nepotřebných surovin, za které
všem rodičům moc děkujeme, vyrostly ve třídách hromady smeťákově vypadajících odpadků, z
nichž však postupem času začaly vznikat úžasné výrobky. Mnozí žáci si již ve středu odnesli tašky
či batůžky ze starých oděvů, desky ze starých
knih, ruční papír z použitých papírových
utěrek či koberečky z nepotřebných trik. Jiné
děti však vytvářely skleničky, pytlíky a
krabičky potřebné až na další den. Ve čtvrtek
se celá škola proměnila v kulinářský institut
úrovně
téměř
Inter-continentální.
V
jednotlivých učebnách probíhaly lekce vaření
punče, nakládání sýrů, vytváření raw kuliček,
tvorby banánků v čokoládě, pletení vánočky či
pečení celozrnných krekrů, a to vše včetně
finálního zdobení, ochutnávky a následného
odnesení si vzorků domů.
Vánoční koncert – V pátek 22. prosince se v sále obecního úřadu uskutečnil již tradiční vánoční
koncert ZŠ a MŠ Osek. Nejmenší se nám představili směsicí českých vánočních písní a koled,
které podali s upřímností a vervou. Poslechli jsme si
také několik básniček recitovaných odvážnými
jednotlivci. Žáci druhého stupně vystoupili po třídách
v různorodých zimních písních českého i světového
původu. Využili svého zpěvu, hry na nástroje,
hereckých i tanečních schopností, někteří i sólově. Na
programu se vyskytly spirituály, stará hudba i
současné populární písně. Dramatický kroužek
představil nevšední scénku ve stylu Čekání na
Godota, kterou přivítal zimní prázdniny. Celý
program zpestřily žákyně 9. třídy sólovou hrou na
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klavír. Na pódiu se vystřídali všichni přítomní žáci a nakonec se zapojilo do programu celé
publikum ve zpěvu koledy Narodil se Kristus pán.
Muzeum Rokycany - Od starých českých středověkých rodů Mojmírovců, Přemyslovců,
Lucemburků se holky a kluci ze sedmičky pomalu dostávají k církevně kritickým letům
vrcholného středověku. Mistra Jana Husa nechali již bezpečně za sebou a vrhli se v rokycanském
Muzeu Dr. Bohuslava Horáka na seznamku s dalším kališníkem, jehož narození a působení je
spojeno právě s městem Rokycany. Samozřejmě že jde o mistra Jana Rokycanu a všichni
zúčastnění Vám po shlédnutí této výstavy, která byla propojena se skvěle vypracovanými a věku
přizpůsobenými pracovními listy, mohou o něm známé i neznámé doma vyprávět.
Bruslení - V průběhu měsíce února proběhla již
tradiční výuka bruslení v rámci hodin tělesné
výchovy. Žáci jezdili na rokycanský zimní
stadion v odpoledních hodinách a měli možnost
se zdokonalovat ve svých dovednostech na
bruslích nejen v hrách a soutěžích, ale i
v částečně volném bruslení.

Deskové hry - Koncem října jsme v naší škole otevřeli Klub deskových her a zábavné logiky.
Ačkoliv se kroužek konal v pátek odpoledne, přihlásilo se celkem 14 žáků sedmé až deváté třídy.
Během hodiny a půl jsme si zahráli spoustu her. Některé hodiny byly zaměřeny tematicky, a tak
jsme hráli hry rozvíjející slovní zásobu, spolupráci, empatii, hry do dvojic, na paměť, karetní hry,
strategické a logické hry i hry tradiční jako pexeso (v úpravě hledání trojic) nebo lodě. Během
šestnácti schůzek jsme si vyzkoušeli zahrát na třicet her, některé byly k dispozici ze školních zásob
nakoupených z projektu, jiné nosila vedoucí kroužku a posléze hry začaly nosit i sami děti
z domova. Alespoň namátkou vybírám ty nejoblíbenější hry, které jsme si zahráli i víckrát. Byli to
Osadníci z Katanu, Bang, Krycí jména, Goblíci jedlíci, Bobří banda, Dixit, Activity, Tipni si,
Blokus a Tik Tak Bum. Přínosem klubu vidím to, že
v jednotlivých hrách měli šanci vyniknout úplně
všichni žáci a tak i ti, kteří občas ve školním učivu
plavou, to mohli například v Cestě koření natřít
premiantům. Další pozitivní věcí je, že děti se sami
začaly o hry zajímat a jejich domácí sbírky se nyní
rozšiřují o hry nové. O nadšení svědčí i fakt, že po
skončení povinných 16 schůzek klub pokračuje i
nadále a snad nadšení ze hry všem vydrží i do
dalších let. Přeci „Kdo si hrají, nezlobí.“
Den Země – Letošní Den Země jsme na naší škole oslavili poznáváním. Žáci byli rozděleni do
dvou skupin, kdy první skupinu tvořili žáci 6. a 7. třídy, kteří se během dopoledního vyučování
vypravili za poznáním do lesa. Průvodcem jejich poznáním byl lesní pedagog. Druhá skupina,
složená z žáků 8. a 9. třídy, nejdříve zjišťovala, kde se bere voda ve vodovodu, co se s ní děje, než
je možné se napít. Zajímavější, ale bylo zjištění, kam teče odpadní voda a jakým procesem musí
projít, aby se mohla vrátit zpět do přírody. S tímto procesem se žáci seznámili na exkurzi do
čistírny odpadních vod v Oseku.
Na skok do druhé světové – Vidina válečného ohrožení je i pro naše deváťáky tak vzdálená, že
jsme se rozhodli jim ony hrůzy války přiblížit, a to cestou do Vojenského muzea na Demarkační
linii v Rokycanech. Měli jsme to velké štěstí, že se výkladu ujal sám majitel, pan František Koch,
který téměř ve dvouhodinové prohlídce zavedl žáky postupem času do první republiky, do
hitlerovského Německa, postoupených Sudet, do Protektorátu Böhmen und Mähren či do Terezína,
9

abychom nakonec společně s americkou armádou v Plzni německé vojáky definitivně porazili. Své
nabyté, či v lepším případě oprášené vědomosti jsme si posléze prozkoušeli prostřednictvím
pracovních listů a závěrečné debaty u opékání buřtíků, topinek a amerických Marshmallows.
Hamlet - Jet či nejet, to je to, oč běželo v posledním týdnu v naší deváté třídě. Všichni žáci se
ztotožnili již dopředu s hlavní postavou a začali dlouze a dlouze vnitřně přemýšlet, zdali ze sebe
pro jednou udělají gentlemany a dámy a vyrazí za opravdu těžkým divadelním kouskem, kterým
nebylo nic jiného než operní představení
Shakespearovo Hamleta, jež Nová scéna Tylova
divadla nastudovala ve francouzském provedení
Ambroise Thomase. Známé a klasické "Být či
nebýt, to je oč tu běží" jsme zaslechli jako "être
ou ne pas être", stejně jako jsme viděli
dokonalou přeměnu puberťáků z běžných
vyučovacích hodin ve skutečné dámy v šatech a
pány
v
oblecích.
Považte
sami
na
fotkách! Skládáme poklonu jak Shakespearovi,
tak za odvážné hudební nastudování Norbertovi
Baxovi, netradičním kostýmům i všem
zúčastněným.
Poznávání Anglie – Dne 16. května 2018 se kluci a děvčata naší školy vydali do Anglie. I přestože
si odváželi typicky anglické deštivé počasí, nadšení to nikomu nezkazilo. Dlouhou cestu
autobusem namířenou přes Německo, Belgii a Francii si krátili hraním her a zpíváním. A když se
po projetí Eurotunelem opět zjevila pevnina, byli všichni šťastni. Od brzkého rána jsme si
prohlíželi ta nejkrásnější místa v Londýně - Tower Bridge, pevnost Tower, Katedrálu sv. Pavla a
další. A proč jsme se do Anglie vůbec vydali? No přece abychom si procvičili angličtinu v praxi, a
tak jsme vyrazili nakupovat. Všichni jistě překvapili novými modely nejen ve svém šatníku, ale i
nákupem mnohých suvenýrů. Unaveni, ale plni dojmů jsme se večer ubytovali v rodinách
v Oxfordu.
Druhý den patřil Williamu Shakespearovi,
pravda, některým jsme museli malinko oživit
století, ve kterém tento slavný dramatik žil.
Považte, co jsme všechno stihli - jeho rodný
dům, muzeum ve Stradfordu nad Avonou,
kde někteří odhalili svůj herecký talent, a
také kouzelný středověký hrad Warwick s
výcvikem dravců. V podvečer nás čekalo
univerzitní město Oxford, aby si ti nejlepší
ošlapali místa, kde třeba jednou budou
studovat. Ostatní rozhodně nepřišli zkrátka a
poznávali místa spojená s Harry Potterem a
jeho kumpány z Bradavic.
Další den jsme navštívili nejznámější
anglické lázeňské město Bath, malebné
centrum Salisbury a gotickou katedrálu s nejvyšší věží v Anglii. Velmi působivé bylo rovněž
prehistorické kultovní místo Stonhenge. Mnozí si stále při pikniku kladli otázku: „A jak se tam ty
kameny dostaly?“
A to nejlepší na konec! V neděli, den po svatbě královského páru prince Harryho a Meghan, jsme
si prohlédli letní sídlo královské rodiny - Windsor, kde se před pouhými pár hodinami procházeli
všichni královští hosté a probíhala tak ojedinělá událost! Klobouky jsme nechali sice doma, ale ve
Winsdoru na nás dýchla jak historie, tak díky svatbě i současnost. Tematicky jsme navázali a
10

symbolicky zamávali královně Alžbětě II. u Buckinghamského paláce. Příjemnou procházkou jsme
prošli Kensingdonské zahrady, Hyde park, Green park a St. James´s park až k Westminster Abbey
a Big Benu. Zážitky doplnila prohlídka Londýna z výšky 135 metrů na Londýnském oku. Zažili
jsme také večerní atmosféru Trafalgarského náměstí a Piccadilly Circus a dopřáli jsme si i večeři
v čínské čtvrti. Příjemně unaveni jsme nasedli do autobusu a usnuli.
Muzilkál LIDUSCHKA - Filmové ateliéry, Berlín, Praha. Lída Baarová a Joseph Goebbels! Noční
bary, přepychová vila i vězení. Žert, ironii i satiru, vše propojeno s hlubším významem doby
doprovázející druhou světovou válku, shlédla devítka poslední březnovou středu večer na Nové
scéně Divadla Josefa Kajetána Tyla. Doufejme, že obsahovou vážnost příběhu meziválečné
nejslavnější české herečky odlehčilo kabaterní provedení s lechtivými skladbami: "Proč jsem tak
hezká?"
Mariánské Lázně – Cílem našeho školního
výletu se 22. května staly Mariánské Lázně. Po
cestě vlakem vedly naše kroky ke zpívající
fontáně. Posilněni lázeňskými oplatkami a
zmrzlinou jsme netrpělivě očekávali představení
s hudbou. Slunečné a teplé počasí nahrálo tomu,
že jsme fontánu využili i k osvěžení. Další
zážitek na nás čekal během cesty lanovkou, která
nás dovezla k parku miniatur. Na poměrně malé
ploše jsme měli možnost shlédnout mnoho
kulturních památek z celé České republiky.
Nejvíce se nám líbila Katedrála sv. Bartoloměje
a Karlštejn. K večeru jsme dorazili domů sice
unavení, ale bohatší o mnoho nových zážitků.
Výlet do Konstantinek – vyrazili žáci 9. třídy 31. května. Počasí nám přálo, proto jsme se vydali
na výlet naučnou stezkou kolem Hradišťského vrchu, kde většina uvítala příjemné osvěžení
v čedičovém lomu. Prohlédli jsme si
lázeňské městečko s parkem, a pak
následovala příprava dřeva na oheň v
kempu. Také jsme si zahráli přehazovanou a
čutli do míče. Večer jsme se posilnili
opečenými buřtíky u táboráku. A kolektivní
hry? Ty samozřejmě nechyběly. Bylo
veselo, ale čas rychle utekl, a tak se všichni
chtě nechtě odebrali na kutě. Druhý den
jsme pokračovali opět ve sportovním duchu
a na oběd se vydali do nedaleké pizzerie.
Užili jsme si týmové hry a parta kluků a
děvčat se večer na nádraží musela rozloučit,
ale ne na dlouho.
Finanční gramotnost hrou - V úterý 12. června využili deváťáci
nepřítomnosti všech ostatních tříd, které se vydali na výlet, a ve
škole se věnovali zlepšování své finanční gramotnosti pomocí hry
Finanční svoboda. Průvodcem jim byli finanční poradci Jiří a Jan
Cimpelovi. Hra se hrála u třech stolů, žáci byli rozděleni do rodin a
každá rodina měla své cíle, které chce během života dosáhnout. V
průběhu hry se žáci posouvali ve věku, měnily se jejich příjmy i
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výdaje a jako ve skutečném životě přicházely neočekávané situace náročné na rodinnou pokladnu.
Úspěchem bylo, že na konci hry nikdo nebyl v mínusu, ale našetřit požadované finance a zajistit se
na důchod se nikomu v plné výši také nepovedlo. Byly to ale přínosné tři hodiny, po kterých
většina žáků zhodnotila, že je dobré splácet půjčky včas, pojistit si majetek, ale také peníze vhodně
investovat.
Železná Ruda - 11. června vyrazila společně 6. a 7. třída na výlet vlakem do Železné Rudy.
Ubytovaní jsme byli v penzionu Samoty a nezaháleli jsme ani minutu. Jakmile jsme se zabydleli na
pokojích a naobědvali jsme se, autobus nás zavezl na Špičácké sedlo a dále už jsme pokračovali po
svých na Černé jezero. Po návratu na nás čekala večeře ve formě
grilování a opékání buřtů a před večerkou jsme stihli i scénky a
soutěže u ohně. Další den pokračoval od rána dobrou náladou a každá
třída měla aktivity dle individuálního plánu. Dopoledne se vydala 6.
třída ještě za drobného mrholení po trase křížové cesty na Belveder,
kde už vysvitlo sluníčko. Žáci měli možnost si prohlédnout hotel, kde
budou ubytováni v příštím roce na lyžařském kurzu. Zpět do Rudy
jsme seběhli pod vlekem sjezdovku, z níž jsme odbočili ještě
prohlédnout si zpřístupněný pevnostní objekt, který je součástí
naučné stezky po donedávna utajovaných objektech polní
obrany. Před obědem nás ještě zdržela prohlídka v environmentálním
centru Železná Ruda. 7. třída se mezitím v okolí penzionu seznámila
s problematikou sportu hendikepovaných, paralympiádou a žáci si
vyzkoušeli v praxi projít terén s klapkami na očích a slepeckými
holemi.
Výprava na rozhlednu na Kotli - Po velké bouři a demokratickém hlasování si odvážná osmička
vyrazila v úterý 12.června rázným krokem na Kotel. Ještě na nádraží to vypadalo na dalších pár
kapek, které však rozfoukal vítr, a tím nám otevřel jak cestu, tak posléze krásný výhled z
rozhledny. A co jsme se dozvěděli o spolužácích po cestě, si necháme všichni pro sebe, jsme přece
jedna třída a budeme se snažit!
Beseda s místostarostou města Rokycan - I přestože se s našimi deváťáky zanedlouho
rozloučíme, chceme, aby odcházeli do světa s maximem možných "občanských" informací. Právě
tyto jim v úterý přišel předat místostarosta města Rokycan, pan Jan Šašek. Objasnil, jak je to s
volbou rady, zastupitelstva a co za úkony je potřeba v radě i na magistrátu obstarat v rámci
pracovního úvazku uvolněného místostarosty. Myslím, že mnozí tyto věci nejenže netušili, ale
nedovedli si je ani představit.
Festival sportu - Ve čtvrtek 21. června ožil areál za OC Plaza sportem a my jsme byli u toho.
V rámci 5. ročníku Festivalu Sportu byli na 50
stanovištích k dispozici vyškolení trenéři, u kterých
se mohli zájemci pod odborným dohledem
seznámit s nejrůznějšími sportovními aktivitami.
Vyrazila celá naše škola a s vydařeným počasím si
žáci vyzkoušeli nejen jednotlivé sporty, ale měli
možnost i soutěžit o hodnotné ceny. Přes tradiční
míčové sporty si žáci vyzkoušeli i paddleboarding,
pole dance, šerm, lukostřelbu, fitness jumping a v
neposlední řadě žáci navštívili i zábavná stanoviště
jako např. vodní klouzačku v amfiteátru OC Plaza.
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Sportovní den - Předposlední školní den jsme připravili pro žáky naší školy ve spolupráci
s místními hasiči sportovní den. S cvičným požárním poplachem vyběhli všichni žáci včetně
učitelů na školní hřiště, kde dostali potřebné informace k celému zábavnému dni. V areálu školy a
hasičárny byla pro žáky připravena různá stanoviště, kde museli plnit nejen sportovně laděné
úkoly, ale i vědomostní, vázání uzlů dle předlohy, zapamatovat si básničku nebo hledat místa dle
buzoly. Za každý splněný úkol si žáci vydělali ,,oseckou korunu“ ve formě barevných papírků a ty
posléze mohli utratit v připraveném krámku. Mohli vybírat ze sladkostí, keramiky, hraček,
bižuterie a věcí, které přispěli kromě učitelek i někteří žáci. V areálu hasičárny, kde dostaly děti
zdarma točenou limonádu po dobu dopoledne, se předvedl i policejní psovod se svým svěřencem
německým ovčákem. Děti viděly ukázku
obrany, která se používá při zajištění nebo
zadržení osoby, při ochraně života, zdraví,
majetku a také veřejného pořádku. K této
ukázce bylo potřeba figuranta, který si
oblékl ochranný oblek a ujal se této nelehké
funkce. Tento vydařený sportovní den, kdy
se opravdu všichni plně zapojili, podtrhla
na závěr pěna od hasičů, kteří na nádvoří
hasičárny vytvořili takové množství pěny,
že se v ní všichni zvládli nejen vyblbnout,
ale i pěkně zmáčet. Popravdě, asi
nejzábavnější část dne.
Ekobotou jsme vykročili vstříc prázdninám - Závěr školního
roku jsme letos netradičně vyšlápli EKObotou. A co si pod tímto
máte představit? Zavřete oči, natáhněte ruce a z odpadků (pouze
těch nepodléhajících rychlému a zapáchajícímu rozkladu) si
vytáhněte vše, z čeho by, dle Vašeho názoru, šlo vyrobit botu,
která bude nejen funkční, ale i esteticky zajímavá! Kreativita
našich dětí po počáteční nejistotě nebrala konce.
Vyřazení 9. třídy – Každoročně se loučíme s žáky, kteří odchází na střední školu. Poslední
zvonění se neslo v slavnostním a emotivním duchu.
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Mateřská škola
Podzim – Myšky: První měsíc letošního školního
roku proběhl ve třídě Myšek ve znamení
seznamování. Jak s paními učitelkami, tak s nově
příchozími dětmi. Jedno páteční dopoledne nám
zpestřilo vystoupení „Krejčíka Honzy“. Posledních
čtrnáct dní v září se předškoláci zúčastnili plavání
v rokycanském bazénu. Všichni byli moc šikovní,
zvládli i lekce ve velkém bazénu bez strachu a
nakonec získali mokré vysvědčení.
V říjnu jsme se společně bavili o podzimu, počasí,
plodech podzimu a listech. Vyrazili jsme na
vycházku do lesa za krásami přírody. Sbírali jsme
šípky, poznávali hložinky, hádali, na kterém stromě rostou žaludy a došli jsme až ke starému buku
na Čihadle. U školky jsme z krásných barevných listů zkoušeli „zaplétat draky“, z keramiky jsme si
vyrobili hříbky a z barevných papírů větrníky. Podzim ještě nekončí, a tak doufáme, že zažijeme
ještě spoustu zajímavých věcí.
Berušky: S dětmi jsme strávili mnoho krásných chvil. Na vycházkách (foto) jsme si všímali
podzimních krás, změn počasí, to jak se měnila příroda, sbírali jsme podzimní plodiny. Začali jsme
se seznamovat s anglickými slovíčky, přivítali jsme ve třídě nové kamarády, každý měsíc jsme
vyráběli z keramiky, shlédli jsme divadelní představení, seznamovali jsme se základními
geometrickými tvary, naučili se mnoho básní a písní s podzimní tematikou, pomohli jsme zvířátkům
– soutěž ve sběru kaštanů a žaludů – aby měli v zimě co jíst, zmínili jsme se o americké tradici
Halloween (foto), aby děti věděly, jak to chodí i v jiných zemí. Kdo chtěl, mohl přijít do školky ve
strašidelném kostýmu. Někteří rodiče donesli vydlabané dýně, za což jim moc děkujeme.
Nezapomněli jsme ale ani na naší tradici – Dušičky a navštívili hřbitov, kde jsme se chovali tiše a
povídali si o tom, jak se na hřbitově chovat.
Rej Podzimníčků - Každoroční podzimní tradice ,,REJ
PODZIMNÍČKŮ“ se uskutečnila i letos 24. 10. Chtěli
bychom ocenit práci maminek, kterou si daly při výrobě
masek. Děti si to moc užily. Každý dovedností úkol jsme
proložili tanečkem a řáděním a byla veliká legrace.
Zpívalo se, zdolávaly se překážky a každý to zvládl na
jedničku.
Keramika s rodiči - Příjemné odpoledne jsme strávili
s maminkami, dětmi a paní Skočilovou z volno-časového
centra Mozaika (Rokycany) 2. 11. 2017. Každý si mohl vyrábět dle vlastní fantazie. Někdo zvolil
andělíčky, jiní sáhli po vykrajovátkách a vyrobili si ozdobičky na stromeček. Paní učitelka upekla
všem čokoládové muffinky, za což ji moc děkujeme… Nechyběla ani káva pro maminky nebo čaj.
Těšíme se na další akci s rodiči.
Zavírání zahrady - Měli jsme velké štěstí, že nám počasí
přálo a my jsme si tak mohli užít odpolední akci s rodiči.
Nejprve nás čekalo připravit školkovou zahrádku k zimnímu
spánku, děti zazpívaly naučené písničky s podzimní tematikou
a poté jsme vyhlásili a hned odměnili všechny šikovné
pomocníky, kteří sbírali kaštany a žaludy pro zvířátka na zimu.
Hned po vyhlášení výsledků se šikovní tatínci vrhli na
rozdělávání ohýnku a každé dítě si mohlo opékat buřtíka. Taky
nesmíme zapomenout poděkovat paním kuchařkám, které nám
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upekly velký plech perníku.
Klaun TU TU - Klaun děti seznamoval s dopravou a
bezpečností na silnici. Děti si vyzkoušely, jak se poutat v autě,
klaun jim vysvětlil, jak je důležité nosit helmy a chrániče nejen
na kolo, holky si zahrály na modelky a vyzkoušely si různé
druhy a barvy reflexních vestiček. Klaun jim ukázal, jak jsou
vestičky (reflexní proužky) vidět ve tmě. Kluci si zahráli na
policisty a řídili dopravu. Děti měly možnost chodit po přechodu
na zelenou a na červenou vzorně stály a čekaly. Věříme, že toto
představení bylo pro děti přínosné.
Odpolední „hraníčko“ - V úterý 28. 11. jsme za účasti pana Vodičky uspořádali ,,hraníčko ve
školce pro rodiče s dětmi“. Pan Vodička dovezl mnoho rozmanitých her, u každé nám ukázal, jak
se hraje a děti měly tak možnost si vše vyzkoušet. Rodiče si hry mohly na místě zakoupit. Ani paní
učitelky neváhaly a objednaly něco dětem do školky k Vánocům.
Soutěž rodin - Každý rok probíhá v mateřské škole
oblíbená soutěž rodin. Tentokrát je na téma Velikonoce.
Byla dovolena jakákoli technika i materiál. Fantazii se
meze nekladly. Do soutěže se zapojilo přes 30 rodin.
Všechny výtvory jsme vystavili a rodiče měli možnost
hodnotit kreativitu ostatních soutěžících. Do hodnocení
jsme zapojili i paní kuchařky a paní uklízečky. Mnohokrát
děkujeme všem zúčastněným rodinám a vítězům
blahopřejeme.
Zima - Pomalu se k nám přibližuje jaro, tak jsme se společně ohlédli za zimou. V mateřské škole
se i v zimě děje pořád spousta zajímavých akcí. Mezi ty, které se každoročně opakují, patří
lampionový průvod s rodiči zakončený zpíváním koled pod stromkem u obecního úřadu, zdobení
stromečku pro zvířátka a vystoupení na vánočním koncertu. Ani letos tomu nebylo jinak.
K procházce s lampionkem nám začal padat i sníh. Vycházka do Průhonu s batůžky plnými jedlých
dárečků pro zvířátka se obzvlášť vydařila, protože jsme si užili krásné ladovské zimy. Opravdová
zima se ale před netrpělivě očekávanými Vánocemi nepředvedla. Přesto jsme při nadílce u
stromečku v každé třídě viděli rozzářené oči dětí a nadšení z nových hraček. Ani v lednu zima
neukázala co umí. Využili jsme každé příležitosti a i z toho mála sněhu co napadlo, jsme se
radovali a dokonce i tvořili. Na začátku ledna nás navštívilo loutkové divadlo, ve kterém nám
Honzík a Mařenka ukázali, kterak se v zimě chránit před nachlazením a jak zahnat babu chřipku.
To se nám ovšem úplně nepodařilo…
Berušky v únoru navštívili knihovnu, Myšky se byly podívat v Základní škole ulice Míru, kde si
vyzkoušely „Školu nanečisto“. Děti byly moc
šikovné a za odměnu dostaly vysvědčení. Každý
měsíc si děti si užívají „tvořeníčka“
s keramickou hlínou. Mají radost z toho, co
pěkného dovedou svými ručičkami vykouzlit.
Vydali jsme se společně z pohádky do pohádky,
povídali si o zimní olympiádě a sportech a zažili
tak spoustu hezky strávených dopolední. Na
konci ledna nás navštívilo divadlo Dráček
s Pekelnou pohádkou plnou písní a veselých
melodií.
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Rokycanský slavíček – Ve středu 21. 3. proběhl v mateřské
škole U Saské brány v Rokycanech již sedmý ročník
soutěže „Rokycanský slavíček“. Letos naši mateřskou školu
reprezentovalo šest děvčat. Mnohokrát jim děkujeme a
blahopřejeme k třetímu místu.
Velikonoční tvoření s rodiči - Před Velikonocemi jsme
připravili výtvarnou dílničku, kde si mohli rodiče s dětmi
vyrobit velikonoční dekorace z papíru i slaného těsta,
kraslice zdobené různou technikou, anebo uplést pomlázku.
Odpoledne se nám vydařilo.
Jaro – Během května a června připravily paní učitelky v mateřské škole několik zajímavých akcí.
Třída Myšek a Berušek navštívily stanici rokycanských hasičů, kde se děti seznámily s jejich
každodenní přípravou, ukázali nám hasičskou výstroj i vozový park. Děti byly nadšené a všechny
se chtěly stát hasičem. Dále nás navštívily „Pomocné tlapky“
s ukázkou výcviku asistenčních psů. Paní Tomášů nás pozvala i do
stanice, kde si děti mohly pohladit štěňátka.
V neposlední řadě jsme se společně vydali na školní výlet do Litic,
kde je svíčkárna a mýdlárna Rodas. Děti byly seznámeny s výrobou
svíček i mýdla za pomoci dokumentárního pořadu a samy si odlily
voskové pastelky a pro maminku si ozdobily svíčku. I tady se jim
líbilo a byly spokojené.
Předškoláci také navštívili první třídy ve Volduchách, kde jim
starší kamarádi ukázali, jak už umějí číst, psát i počítat a společně
jsme si vyrobili sovičky. Vyjeli jsme si i na prohlídku rokycanské
hvězdárny…
Třída Sluníček spojila výlet s MDD. Vydali se na Kamýk, kde
měli připravené a závodivé hry a nakonec společnými silami hledali
poklad. Cesta za pokladem a plnění úkolů byla připravena i pro třídu
Myšek. Vydali jsme se po značené trase, která nás dovedla ke starému
buku na Čihadle, kde bylo posledním úkolem najít ukrytý poklad.
Rozloučení se školkou – vyřazení předškoláků se konalo v pátek
29. 6. 2018 v dopoledních hodinách ve třídě „Myšek“, kam přišly
Berušky i Sluníčka. Třída Myšek společně předvedla mladším
kamarádům pásmo písní s pohybem a tanečkem. Malé děti na
oplátku též zazpívaly a přednesly několik básní dokonce s textem
připraveným přímo pro naše školáčky. Na závěr pásma předaly
malé děti drobné dárečky velkým Myškám. Největší radost však
předškolákům udělal batůžek plný překvapení od MŠ, který jim
předaly paní učitelky s velkou gratulací úspěšného vstupu do první
třídy. Příjemné dopoledne jsme zakončili velkou zmrzlinou, které
není nikdy dost. Předškoláci se nezapomněli rozloučit ani s paní
uklízečkami, kuchařkami a paní ředitelkou. Všem popřáli krásnou
dovolenou.
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8. 2. Účast v okresních soutěžích a olympiádách
Umístění

kolo

Počet
žáků

Florbal hoši

okresní

11

9., 11.,

Florbal dívky

9

5., 6.

Malá kopaná do 9. tříd

okresní
okresní

12

11.

Horská kola

okresní

3

Přespolní běh

okresní

7

OVOV Plzeňský kraj

okresní

11

OVOV Plzeňský kraj

krajské

11

12.

Dopravní soutěž

okresní

4

8.

Olympiáda z Z

okresní

6

7., 11., 15., 15.

Olympiáda z D

okresní

1

14.

Olympiáda z Čj

okresní

2

Olympiáda z Aj

okresní

3

4., 6., 12.

Olympiáda z M

okresní

6

4., 7., 9.

Olympiáda z Nj

okresní

1

Olympiáda z Bi

okresní

2

Matematický klokan

okresní

61

Přírodovědný klokan

okresní

30

9., 13., 14.

Pythagoriáda

okresní
okresní

1
3

7.,

Voldušská kaňka

okresní

45

Rokycanský slavíček

okresní

6

Název soutěže

1.
místo

2.
místo

3.
místo

jiné do 15. místa

sportovní soutěže:

1

10., 10.
1

4

4

4., 11., 11., 12.
3

4.

vědomostní soutěže:

Co víš o výpočetní technice

1

1

1

4., 4.

umělecké soutěže:
1
1
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8. 3. Investice do rozvoje budovy
V letošním školním roce 2017/2018 jsme investovali do kompletní rekonstrukce půdních
prostor, ze kterých vznikly odborné učebny – přírodovědná a jazyková. Rekonstrukce byla z velké
části financovaná z evropského fondu IROP v rámci projektu „Půdní vestavba a modernizace školy“
Celkový rozpočet rekonstrukce činil 6 500 000 Kč, dotace z IROP činila 5 850 000 Kč. Kromě
rozpočtu musela obec zaplatit i vícepráce způsobené objevením dřevomorky v půdních trámech.
Rekonstrukce probíhala během školního roku od listopadu do července za provozu. Občas se
žáci museli přizpůsobit nepříznivým podmínkám, ale vše se zvládlo. Škola má další prostory, které
využije na dělené hodiny a v dalších letech pro zdvojené třídy. Na početné třídy jsme již připraveni.

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci
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9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2017/2018 byla ve dnech 18. – 23. 1. provedena inspekční činnost.
Hodnocení vývoje
Od roku 2012 došlo k výraznému zlepšení v oblasti materiálních a prostorových podmínek
školy. Byly zrekonstruovány dvě učebny, vybaveny nábytkem, interaktivní tabulí a počítačem. Ve
všech třídách proběhla obnova omítek, podlah a topení. Dále byla zmodernizována kuchyň, kotelna,
ředitelna a nově vystavěné šatny a multifunkční hřiště.
Zintenzivnilo se zapojení školy do projektů. Škola posílila spolupráci se školskými
poradenskými zařízeními a zdokonalila systém poskytování podpůrných opatření dětem a žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Silné stránky
Vedení školy efektivně řídí práci pedagogů, vyhodnocuje účinnost zaváděných opatření
ke zlepšení stavu tak, aby napomáhaly zkvalitňování vzdělávání každého dítěte a žáka.
Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj účelné spolupráce mezi pedagogy, která je základem pozitivního
klimatu školy.
Systém identifikace a péče o děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je dobře
nastaven, včetně spolupráce se školskými poradenskými zařízeními. Škola sleduje výsledky žáků
s potřebou podpůrných opatření a dbá o to, aby dosahovali maximálního učebního pokroku.
Pozitivní klima v MŠ je podpořeno estetickým prostředím a dobrými prosociálními
vztahy mezi pedagogy, dětmi a rodiči. Pedagogové mají aktivní, vstřícný a profesionální přístup
k dětem i rodičům.
Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení
Chybějící kvalifikovanost a zároveň i nižší míra předmětové odbornosti (58,33 %) se
projevila sníženou úrovní části sledované výuky.
Doporučení pro zlepšení činnosti školy
Ve výchovně vzdělávacím procesu dětí a žáků více využívat sebehodnocení. Pro zvýšení
bezpečnosti v hodinách tělesné výchovy věnovat větší pozornost dopomoci žákům.

10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017
a) Příjmy (v Kč)
Hlavní činnost
dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu

Doplňková
činnost

CELKEM

dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele

7 451 769
0

0
0

7 451 769
0

dotace na provozní výdaje od zřizovatele

1 750 000

0

1 750 000

155 050

0

155 050

0

295 336

295 336

poplatky od rodičů – školné MŠ
doplňková činnost
příjmy z grantů
finanční dary
ostatní (stravné, sběrné suroviny...)
Investice
Celkem

926 683
0

926 683
0

636 132

0
636 132

0

0

0

10 919 634

295 336

11 214 970
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b) Výdaje (v Kč)

investiční

Hlavní činnost Hlavní činnost –
Doplňková
dotace ze státních
dotace od
činnost
prostředků
zřizovatele
0
0
0

CELKEM
0

neinvestiční z toho:

7 451 769

2 541 182

294 638

10 287 589

na platy pracovníků

5 320 772

0

49 957

5 370 729

85 000

0

0

85 000

1 906 096

0

18 215

1 924 311

16 240

11 917

0

28 157

4 588

948

0

5 536

113 373

4 456

0

117 829

0

320 978

36 496

357 474

645 693

42 805

688 498

0

0

0

0

odpisy majetku

0

249 312

0

249 312

materiál

0

760 916

135 688

896 604

926 863

0

0

926 683

5 700

546 962

11 477

564 139

0

0

0

0

8 378 452

2 541 182

294 638

11 214 272

ostatní osobní náklady
zákonné odvody + FKSP
náklady na DVPP
učební pomůcky
přímé ONIV(cestovné,
úraz.poj, OOPP, stravné)
energie
opravy a údržba
nemovitého majetku
nájemné

0

výdaje granty
Ostatní (služby, licence..)
pomůcky z darů
Celkem

Zlepšený hospodářský výsledek 698 Kč

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Nejsme zapojeni do žádných rozvojových a mezinárodních programů.

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola neposkytuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení.

20

13. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů
Podpora vzdělávání pedagogů
Název programu: Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Poskytovatel: MŠMT (ESF), výzva č. 22
Rozpočet projektu: 684 240,- Kč
Poskytnutá dotace: 684 240,- Kč
Cíl: Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské
školy do základní školy. Klíčové aktivity v mateřské škole jsou zaměřeny na poskytnutí chůvy pro
dvouleté děti, vzdělávání pedagogů v práci s dvouletými dětmi, ve čtenářské a matematické
pregramotnosti, individualizaci vzdělávání, prevenci logopedických vad a sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol. Klíčové aktivity v základní škole se zaměřují na podporu školního asistenta,
vzdělávání pedagogů zaměřené na inkluzi a tandemovou výuku. V rámci projektu bude otevřen klub
deskových her a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Průběh realizace projektu: Během školního roku byla využívána personální podpora chůva v mateřské
škole a školní asistent v základní škole. Pedagogové v mateřské škole se zúčastnili školení na podporu
čtenářské a matematické pregramotnosti (5 pedagogů), vzdělávání pedagogů v práci s dvouletými
dětmi (5 ped.), individualizaci vzdělávání (1 ped.), prevenci logopedických vad (1 ped.) a sdílení
zkušeností pedagogů z různých škol (2 ped.).
V základní škole proběhlo vzdělávání pedagogů zaměřené na inkluzi (6 pedagogů) a uskutečnila se
tandemová výuka (30 hodin), probíhal klub logických a deskových her (16x) a doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem (16x). Projekt pokračuje i v dalším školním roce.

Foto: Klub zábavné logiky a deskových her.
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14. Spolupráce s organizacemi a dalšími partnery
Lesnické učiliště – za sběr kaštanů a žaludů dostanou děti v MŠ vánoční stromky
Pedagogicko-psychologická poradna Rokycany - Peer program, další preventivní programy,
supervize projektu „Podpora primární prevence sociálně patologických jevů“, Screening u předškoláků
ZŠ a MŠ Volduchy – návštěva předškoláků v 1. třídě, Den otevřených dveří pro ZŠ Volduchy,
Záchranná stanice živočichů Rokycany – sběr starého pečiva a skořápek, spolupráce v souvislosti
s pozorováním čapího hnízda
Závěr
Výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb.
v platném znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy.
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 27. srpna 2018.
V Oseku dne 23. srpna 2018

Mgr. Mgr. Irena Lepešková
ředitelka školy
Schváleno Školskou radou dne: 18. 9. 2018

Mgr. Martina Cajthamlová
předseda školské rady

Přílohy: Příloha č.1 – Prezentace v tisku
Příloha č.2 – Diplomy a ocenění
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Příloha č. 1

Prezentace v tisku
Rokycanský deník, 22. 3. 2018

Rokycanský deník, 9. 6. 2018
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Rokycanský deník, 6. 2018

Rokycanský deník, 23. 6. 2018
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Příloha č. 2

Diplomy a ocenění
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