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Výroční zpráva za rok 2018/2019
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

84

5

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

153

42

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

14
3
7
2

přepočtený
počet
9,134
2,2
5,9
1,5

provozní pracovníci

5

3,8

počet
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna

z toho bez
kvalifikace
2
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 %
0%
100 %
100 %
0%
100 %
100 %
0%

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

aprobovanost %
100 %
100 %
0%
100 %
0%
0%
33 %
100 %
0%
54,61 %
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Věkové složení pedagogů
pedagogové

Věk

muži
0

ženy
4

30 – 40 let

0

7

40 – 50 let

0

5

nad 50

0

4

důchodci

0

1

Celkem

0

21

do 30 let

4. Přijímací řízení
přijatí do MŠ na školní rok 2019/2020

15 dětí

přestup do 6. ročníku na školní rok 2018/2019

22 žáků

5. Výsledky výchovy a vzdělávání
Prospěch žáků

6.A
6.B
7.
8.

počet
žáků
18
17
19
17

prospělo
s vyznamenáním
8
7
10
7

9.

13

žáci v zahraničí

ročník

celkem
Chování žáků

prospělo

neprospělo

10
10
9
10

0
0
0
0

4

9

0

1

-

-

-

85

36

48

0

počet žáků

Snížený stupeň z chování
- z toho 2.stupeň

1. pololetí
0

2. pololetí
0

- z toho 3.stupeň

0

1

Docházka žáků
Základní škola
Zameškané hodiny
- z toho neomluvené

1. pololetí

2. pololetí

celkem

4535

5278

9813

průměr na
žáka
117

0

75

75

0,89
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Ukončení předškolního vzdělávání a odchod do základní školy
odklad školní docházky
Počet absolventů
18

1

Přijímací řízení na střední školy
Počet absolventů
13

z toho přijatých na
gymnázium

SŠ

SOU

1

5

7

6. Prevence sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2018/2019 se PEER aktivisté stali žáci 7. třídy Jakub Turek, Daniela
Chlápková, Adéla Sommrová a Natálie Veverková. Dne 5. 10. 2018 se zúčastnili školení Peer aktivistů
v PPP Rokycany. Dne 22. 2. 2019 se žáci zúčastnili dvoudenního setkání PEER aktivistů v Třemošné.
Během května se uskutečnil Peer program v 6.A a 6.B s tématem „Zdravý životní styl“. Navazující blok
PEER programu se uskutečnil v červnu na téma „Šikana“.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Základní škola – Název akce
Studium k získání odborné kvalifikace:
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
Studium k prohlubování odborné kvalifikace:
Škola bez poražených
Efektivní procvičování slovní zásoby s návazností na práci s textem
Language Games Based on Popular TV Games Shows
Hry ve výuce matematiky 1
Úprava videa k tvorbě multimediálních studijních materiálů
Uplatnění různých motivačních prvků při výuce fyziky
Pokusy v hodinách chemie
Krajská konference učitelů ekologické výchovy
Tichomoří – Malé ostrovní státy v globalizovaném světě 21. století
Inovativní trendy ve výuce dějepisu
Kurz základního školního lyžování
Acrosport v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ
Historický park BӒRNAU
Tvořivá geometrie pro učitele II. St. ZŠ
Integrace jiná cesta – Metodika letních outdooraktivit APA
Zábavné pokusy a hry do hodin chemie
Státy Korejského poloostrova a Tajvan
Den učitelů dějepisu

pořadatel

počet
účastníků

KCVJŠ
KCVJŠ

1
1

KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
NIDV
UPOL
MŠMT
KCVJŠ
KCVJŠ

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6

Bavíme se anglickou gramatikou
Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků
Kosmetika z hlediska zdraví a životního prostředí
Geologicko-paleontologická exkurze do blízkého okolí Plzně
V praxi prověřené motivy a postupy ve výtvarné výchově
Táborsko
Letní škola moderní didaktiky s Líným učitelem

Mateřská škola – Název akce
Studium k prohlubování odborné kvalifikace:
Jak vést děti v MŠ k sebeovládání a odpovědnosti za vlastní chování
Asertivní řešení konfliktů
Matematická pregramotnost
Jaká jsem já, takové vnímám okolí
Problémové chování … co s ním?
Hry s pohybem trochu jinak
Kreativní výtvarné techniky

KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
Olchavová

1
1
1
1
2
2
1

pořadatel

počet
účastníků

KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ
KCVJŠ

1
1
1
1
1
1
2

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1. Aktivity školy
Základní škola
 Tonda obal na cestách – je výukový program, který se zabývá tříděním a recyklací odpadů. Dne
11. září ve spolupráci se společností EKOKOM, program proběhl na naší škole. Žáci z 6. až 9. třídy
se seznámili se zásadami třídění odpadu, co patří do kterého kontejneru a co je nutné odvést do
sběrného dvora. Nejvíce je zaujalo využití některých druhů odpadů například ve stavebnictví. Při
závěrečné diskuzi došli žáci k závěru, že nejlepší asi bude chovat se tak, aby odpadu vznikalo co
nejméně.
 Adaptační kurz – 6.A – Dne 17. – 18. září žáci 6.A
vyrazili do kempu na Habr. V Oseku nasedli na autobus,
kterým dojeli do Volduch, ale do kempu už museli pěšky.
Poznávali les a přírodu kolem sebe, pozorovali živočichy,
určovali druhy stromů podle klíče, zvířata podle srsti,
vyhledávali jejich stopy a všímali si, co zde zanechal
člověk. Učili se spolupracovat, domluvit se, najít společné
řešení a pomáhat si. Pobyt na čerstvém vzduchu za
slunečného počasí byl plný sportovních aktivit a soutěží.
A táborák? Ten samozřejmě nechyběl!
 Adaptační kurz – 6.B – k prvním úkolům třídy 6.B na druhém stupni naší základky patřil adapťák,
který proběhl v pondělí a úterý druhého zářijového týdne. Ve škole se holky a kluci za chladného
rána nakazili dobrou náladou a vyrazili autobusem a vlakem do Mýta, kde je čekala téměř nejtěžší
část: složit mapu a dorazit dle ní do Cheznovic - místa pobytu. Někteří by se vydali vzdušnou čarou,
7

někteří lesem, cesta však většinou byla vybrána na jistotu po silnici. Chalupa 5 km vzdálená se zdála
nedosažitelná, ale přesto jí všichni dosáhli. Radovánky v lese, sportovní aktivity na zahradě i hřišti,
nečekaný noční výsadek k vojenskému bunkru i kurz mistra pizzaře čekal na každého. A doufejme,
že se dostavil i pocit sblížení kolektivu a pohody, která zavládne ve třídě v dalších dnech.

 Praha moderní a nevšední - První listopadové úterý jsme vyrazili za moderním uměním Prahy a z
našeho plánu nás nevychýlily ani zpožděné či zrušené vlaky, ani hustá studená mlha. I přesto jsme
vycestovali a v 10 dopoledne vyšlápli z Wilsonova nádraží za prvními památkami - dům České
národní banky, Obecní dům, Palladium, kubismus u Černé matky boží, Tančící dům, Mánes, Laterna
Magika - nebylo toho málo, každý si našel své a pokud ne, tak s mega plyšovým méďou si na
Václaváku zahopsali všichni.
 Techmánie – V letošním školním roce jsme se do
Techmánie vypravili na podzim i na jaře. V říjnu se
žáci 6. tříd vydali na cestu do tajemných koutů
vesmíru. V místním planetáriu na ně čekal výukový
program zaměřený na Sluneční soustavu. Nezůstalo
však pouze u blízkých planet. Pomocí 3D promítání
neopustili jen rodnou planetu, ale i rodnou galaxii a
zkusili napočítat, kolik Slunci podobných hvězd ve
vesmíru najdou. Poté, co opět přistáli na Zemi, byl
pro žáky připraven pracovní list. Mohli si tak
vyzkoušet interaktivní exponáty a zjistili, jak
funguje otáčení Země, jaké fáze má Měsíc a spoustu
dalšího. Nakonec se přesunuli z Planetária do
Techmanie, kde měli prostor zkoumat nejen astrofyziku, ale i další vědní obory. V čevnu se přidali
i žáci 9. třídy. Tentokrát pro ně byla připravena projekce filmu ve 3D – „Titáni doby ledové“. Poté
se žáci přesunuli do expozice, kde si vyzkoušeli interaktivní pomůcky, ověřili si fyzikální zákonitosti
a porovnali své smysly se zvířecími.
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 Divadlo Viral – V úterý 13. listopadu se 8. třída vydala do plzeňského Nového divadla na divadelní
představení Viral. Po cestě vlakem ale žáky nejprve čekala procházka centrem Plzně a během
několika zastávek se dozvěděli různé pověsti spjaté s budovami v okolí náměstí Republiky. Když
konečně dorazili do Nového divadla, na Malé scéně zhlédli inscenaci s názvem Viral. Celé
představení hravě zvládli pouze dva herci, kteří upozornili na některé z nešvarů dnešní mládeže, jako
je slepé uctívání svých idolů, které může hraničit až se stalkingem, nebo na touhu zaujmout a vytvořit
za každou cenu tzv. virál (populární video často sdílené a sledované na internetu). Žáci se dobře
bavili a snad si alespoň někteří odnesli i kousek ponaučení.
 Jarmark – Přípravy na dny vánoční nastaly s velkým pracovním
vypětím v hodinách pracovek, budete se divit, u nás již v září. Žáci
usilovně vyráběli, tvořili, zdobili, stříhali, vázali, kuchtili,
zatloukali, řezali a obráběli, aby Vám všem, milí rodičové, mohli
předvést, čeho všeho krásného i užitečného jsou schopni. Všechny
výrobky do jednoho, ze žákovských dílem vzešlé, jste mohli v
předvánočním týdnu ve středu 19. prosince v odpoledních hodinách
nejen shlédnout, ale i zakoupit.
 Vánoční koncert – V pátek 21. prosince se sál Obecního domu na
Oseku zaplnil žáky, jejich rodiči a dalšími posluchači na tradičním
vánočním koncertu. Zahájili ho ti nejmenší z mateřské školky
písničkami a básničkami, které nás provedly od podzimu přes
Mikuláše až do Vánočního času. Následovalo vystoupení všech tříd
druhého stupně
základní školy, které se neslo v duchu světových
Vánoc. Měli jsme možnost slyšet koledy z Francie,
Anglie, Rakouska, Španělska, Dánska, Ukrajiny,
Slovenska i Jamajky, a to v českých překladech i
v originále. Dramatický kroužek představil
v premiéře své francouzské divadlo, které nás
zavedlo pod Eiffelovku i do prostředí cirkusu. Celý
koncert uzavřelo společné zpívání písně Půlnoční.
Děkujeme všem účinkujícím za příjemný zážitek.
 Den otevřených - Páťáci z voldušské školy se v pondělí 14. ledna 2019 přišli podívat, co je čeká
v příštím roce na ZŠ v Oseku. Deváťáci naší školy jim ukázali třídy i nové učebny. Žáci si mohli
vyzkoušet různé aktivity, hry či soutěže. Poznávali hudební nástroje podle zvuku, zahráli si
interaktivní anglické pexeso, seznámili se s písmeny ruské abecedy a podívali se na pohádku. Zjistili,
že matematika není jen počítání, ale i zábava, při níž si vyzkoušeli skládání tangramů a využití
dalších pomůcek. Líbily se jim fyzikální pokusy, sestavování obrázků na počítačích, poznávačka
historických zbraní, knížky v knihovně i zhotovení obrázku zažehlováním voskových barev.
Nakonec zavítali i do školní jídelny, kde je čekalo sladké překvapení. Odpoledne si školu prohlédli
nejen rodiče s dětmi, ale i ostatní návštěvníci, neboť v loňském roce byla provedena nástavba školy
a vznikly zde nové odborné učebny a třídy vybavené moderními pomůckami
 Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz na Zadově - V letošním roce se žáci 7. a 8. třídy již
tradičně zúčastnili lyžařského a snowboardového kurzu. Pro letošní konání jsme zvolili ski areál na
Zadově a hotel Churáňov. Od zahájení kurzu nám počasí přálo, sněhové podmínky úžasné a
sjezdovky maximálně upravené. Kurzu se zúčastnilo 33 žáků včetně integrovaného spolužáka, díky
jehož výuce byl kurz netradičně zpestřen. Výuku jízdy na monoski, kterou Lukáš absolvoval v plném
rozsahu kurzu, si dle jeho slov velmi užil a již třetí den začal jezdit se stabilizátory. Ty při jízdě
vyvolávají impulz k zahájení oblouků a k brždění. Díky těmto kompenzačním pomůckám, které naše
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škola obstarala pro Lukáše, si mohli i ostatní žáci vyzkoušet nejen jízdu, ale i pocit hendikepovaných
sportovců při jízdě s instruktorem monoski.
Během kurzu si žáci mimo běžné výuky na
lyžích a snowboardu vyzkoušeli jízdu na školních
snowbladech, což byl spíše atraktivní a zábavný
půlden. V rámci nařízeného odpočinkového dne
jsme navštívili nedalekou cukrárnu, kde děti
doplnily cukry poté, co se museli brodit do cíle
sněhem. Dalším zpestřením byla přednáška od
horské služby Zadov a večerní lyžování pro
dobrovolníky. V rámci každovečerních programů
(přednášky, videorozbory vlastních jízd, hry ve
skupinách) se žáci dozvěděli i něco více o monoski
jako paralympijském sportu.
Tento kurz byl velkým přínosem nejen pro
začátečníky na lyžích a snowboardech, pro zdatné lyžaře i instruktory, ale i pro Lukáše. I přes
adrenalinové zážitky jako je pád při výstupu z vleku, když nevypla zamrzlá pojistka tažného lanka
u monoski, zvládl bravurně večerní lyžování i celý kurz. Dokázal nejen sobě, ale hlavně všem
ostatním, že integrace i do TV má význam, především sociální.
 Hanin kufřík - Když jeden z žáků pozval své spolužáky na divadelní představení, kde účinkuje, celá
7. třída byla nadšena. Na první jarní den se sedmáci hodili do gala a vyrazili do plzeňského divadla
Alfa na představení ,,Hanin kufřík“. Představení v podání dětských herců vyprávělo příběh malé
Hany Bradyové, židovského děvčete z Nového Města na Moravě, která se na konci svého krátkého
života ocitá v koncentračním táboře Osvětim odloučená od svých rodičů i milovaného bratra. Došlo
i na slzy, což svědčí nejen o vnímavosti a empatii malých diváků, ale i o přesvědčivém a procítěném
výkonu mladých divadelníků
 Den Země – Letošní Den Země, jsme v naší škole oslavili
netradičně. Škola zůstala prázdná a my jsme vyjeli poznávat přírodu
našeho okresu. Šesté třídy vyrazily do lesa, který poznávaly pod
vedením odborníka – lesního pedagoga. Žáci určovali stromy, keře
a další rostliny. Seznámili se s tím, jak se v lese hospodaří, jak těžká
je práce v lese a jaký význam pro Zemi les má. Žáci ostatních tříd se
rozdělili na skupiny a vyjeli putovat po naučných stezkách
Rokycanska. První skupina zamířila z Oseka na sever, kde se mezi
obcemi Přívětice a Skomelno nachází NS Putování s Dubíky, která
byla vybudována v roce 2015 na počest Skomelského dubu. Tento
strom je víc jak 600 let starý a v anketě Strom roku se v roce 2014
umístil na druhém místě v České republice. Druhá skupina zamířila
západním směrem a putovala po NS Kokotské rybníky. Žáci se po
trase seznamovali se zajímavostmi polesí Kokotských rybníků a
blízkých obcí. Třetí skupina si vyšlápla na Žďár. Při svém putování poznávali studánky.

Po stopách indiánů – Projektové hodiny si
oblíbil nejen náš pedagogický sbor, ale zejména děti,
které si zábavnou formou upevní to, co se učitelům
mnohdy nepovede vštípit jim ani nejlepším výkladem.
Po stopách indiánů se proto tímto projektovým
způsobem vydala naše sedmička, která nejenže už ví,
kdo vyvrátil Inckou i Aztéckou říci, ale také se u
tohoto učení-mučení zvládli jako američtí domorodci
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obléci, válečně nalíčit, či dokonce zjistit, co indiáni viděli ve svých mandalách. A tak nezbývá než
udělit jedničku za nejlepší indiánku.
 Strašidlo Instagram - Sociální sítě dnes často nahrazují osobní kontakt, což ale paradoxně není
jejich největším problémem. To, na co si dávat na Instagramu pozor, si kluci i holky vzájemně
propojeni patronstvím vyslechli na projekci a při následné dikuzi Člověka v tísni. V onen březnový
den si však nezažili jen pár hodin na Instagramu, okusili i život lidí bez domova v popelnici, ale také
bezmoc nekončící fronty v McDonald's. Že by byli pro příště maloučko informovanější?
 Den řemesel – Dne 17. dubna žáci odložili pera,
sešity a učebnice a místo toho si zkusili něco
vytvořit vlastníma rukama. Dle svých zájmů si
mohli vybrat z několika různých aktivit. Ty se
tematicky týkaly hlavně blížících se Velikonoc, a
tak žáci pletli pomlázky, vyzkoušeli si netradiční
zdobení vyfouklých vajíček vrtáním a následně
tradičnější zdobení voskem, vajíčka také omotávali
bavlnou či drátkovali, avšak pro účely drátkování
jsme raději použili vajíčka plastová. Dále žáci pletli
košíky z pedigu, dokonce se i zapotili, a to nejen u
plotny, když pekli linecké nebo vizovické pečivo,
ale i při práci se dřevem při výrobě ptačích budek. Věříme, že si žáci tento den užili, neboť jejich
výrobky byly opravdu povedené. Posuďte sami po nahlédnutí do galerie.

Výlet do Prahy - Dne 9. 5. se žáci 6. A
vydali poznávat historické jádro naší matičky vlasti.
Z Václavského náměstí směřovali k Prašné bráně,
Obecnímu domu a pokračovali na Staroměstské
náměstí. Zde obdivovali nejen Týnský chrám a nově
opravený orloj na Staroměstské radnici, ale i oživlé
sochy. Dalším cílem bylo Muzeum Karlova mostu a
přístaviště, odkud vyrazili na vyhlídkovou plavbu
Čertovkou. Viděli, kde se natáčely Chobotničky
z druhého patra, kam stoupla voda při záplavách
v roce 2002 i nádherné panorama Hradčan. Při procházce po Karlově mostě sledovali pouliční
umělce a dozvěděli se mnoho zajímavého z historie i současnosti Prahy. Své putování zakončili
občerstvením v KFC. Domů odjížděli všichni zvesela a plni dojmů.
 Temelín a návštěva ZOO – 15. 5. 2019 vyrazili časně ráno deváťáci
naší školy na jih Čech. Nejdříve zamířili do Jaderné elektrárny
Temelín, kde už je očekávala paní průvodkyně, která je nejdříve
seznámila s historií elektrárny, s její výstavbou, s výrobou elektrické
energie, s bezpečnostními systémy. Po úvodu se žáci přesunuli do
promítacího sálu, kde byl promítán výukový film v 3D kvalitě.
Vrcholem celé prohlídky byla mlžná komora, která dokáže zobrazit
přírodní záření kolem nás a expozice funkčních modelů
v informačním centru. Po dopoledni zaměřeném na techniku se
deváťáci přesunuli do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, kde je
nejvíce zaujala expozice nazvaná Český les a přístupná ohrada
s domácími zvířaty.
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 Země česká, domov můj ... – Termín
"národní obrození" po hodně dlouhou dobu
skloňovaný v hodinách dějepisu se už
osmákům musel snad i zprotivit: obroda
jazyka, kultury, vzdělanosti, národ sobě, knihy,
kalendáře, novoslova a najednou ... jako by se
školní fráze rozplynuly, protože se vše
zhmotnilo a ukázalo v pravé kráse! Národní
divadlo! To jsme nečekali! Taková krása!
Tolik práce! To stálo za to! Že by žáci
najednou začali vidět národní obrození v jiném
světle?
 Cesta do nanosvěta - V úterý 4. června se několik
žáků se zájmem o techniku, vypravilo na exkurzi do
Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR a do Národního
technického muzea v Praze. Dopoledne strávili ve
společnosti vědců, kteří zkoumají vlastnosti nano
tyčinek. Zavítali do prostředí pro ně dosud nepoznané
– vědecké pracoviště. Prošli několik laboratoří, viděli
pracovat
elektronový mikroskop, který jim
„zviditelnil“ mikrosvět lidským okem neviditelný.
S hlavou plnou nových poznatků a dojmů se žáci
přesunuli do Národního technického muzea, kde
nejvíce času strávili v hale se sbírkou automobilů.
Unaveni, ale bohatší o mnoho zážitků se žáci v pozdních odpoledních hodinách vrátili domů.
 ZOO Plzeň - Máte rádi zvířata? Vydejte se jako kluci a děvčata ze 6.A do ZOO v Plzni. Prohlédli
si zde Amazonii, pralesy v Africe, zavítali na Filipíny i do Austrálie. Prošli se africkou savanou,
obdivovali stepní faunu, středomořské rostlinstvo i severské lesy. Zajímavosti o životě zvířat se
dozvěděli od pí. průvodkyně a další informace si vyhledali sami. Protože bylo krásné počasí, všichni
si to báječně užili.

Voda, beach, pinčes ... to vše pod stany Rozloučení se školním rokem v předposledním
týdnu prožily šestka a osmička netradičně - dva dny
kluci a holky sportovně
bojovali
na
tábořišti
Kobylka v Liblíně, kde si
vyzkoušeli, co se do
programu vešlo. Sjeli si
řeku s vodákem, přičemž
pár jedinců se i smočilo.
Druhý odborník se jim pečlivě celé odpoledne věnoval na beachovém hřišti,
kde bagrovali, prstili, smečovali, podávali a náramně jim to šlo. V
mezipauzách se silnější jedinci ujali koučování fotbálku a došlo i na
pinpongový kolotoč. U táboráku všichni promrskali skladby osvojené v
hudebce. A jestli se děti unavily? To těžko, nejenže daly zabrat noční hlídce,
ale po návratu to hned další den rozjely v plzeňské jump aréně.
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 DIVADLO PLZEŇ – PLZEŇSKÝ POVĚSTI - Proč pro štěstí hladíme právě toho jednoho
andělíčka na bráně u kostela sv. Bartoloměje? Kdo se procházel po náměstí bez hlavy? Jak je možné,
že mlynářka najednou tak rychle zbohatla? A co se to stalo s tou dívkou.. odnesl ji opravdu vodník
a udělal z ní svou ženu? Na všechny tyto otázky se 25. června rozhodla 7. třída najít odpovědi. Proto
se žáci vypravili vlakem do Plzně, nejprve se prošli po centru, aby se seznámili s některými z míst,
ke kterým se vážou pověsti, a pak na Malé scéně DJKT zhlédli představení s názvem Plzeňský
pověsti. Zde se herci rozhodli pro interaktivnější formu představení a částečně zapojovali diváky do
hry. Každopádně to bylo nejen zábavné, ale i poučné. Cestou zpátky na nádraží se žáci zchladili
točenou zmrzlinou, kterou si v horkém počasí zasloužili.
 Film a přespání ve škole - Poslední týden před vysvědčením
jsme se letos rozhodli žákům co nejvíce zpestřit. K tomu mimo
jiné patřil i projekt o filmu a každý z nás ví, že nejlepší filmový
zážitek je z kina. Aby to byl ale opravdu zážitek, proč si
neudělat letní kino. V takové letní kino jsme tedy 25. června
proměnili školní zahradu. Na stěnu školy se natáhlo plátno, žáci
i učitelé si posedali a polehali na karimatky a spacáky a mohlo
se promítat. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení, na které si
žáci vydělali při vánočním jarmarku, takže byly k dispozici jak
sladké pochoutky, tak i třeba buřty. Po skončení filmu část
účastníků zůstala venku a vyzkoušela si spaní „pod širákem“ a druhá (větší) část se přesunula do tříd
a přespala tam. Druhý den jsme společně posnídali ve školní jídelně a pak nás čekalo dopoledne plné
poučných filmů.
 Školní výlet 7. třídy - Pro tento rok jsme se rozhodli uskutečnit školní výlet v Konstantinových
Lázních. Tento výlet se stal dobrodružným už při jeho zahájení. Do Plzně jsme se rychlíkem
dopravili celkem snadno, problém nastal při přestupu na motoráček, který nás měl dopravit do
„Konstantinek“. Byl vypraven opravdu jen malý vláček, na který jsme nečekali jen my, ale i další
školní třída. Když jsme se do vlaku naskládali jako sardinky do plechovky, hned na první zastávce
nás čekalo nemilé překvapení. Zde totiž na vlak čekaly další dvě školní třídy a to náš motoráček
opravdu nemohl pojmout. V tuto chvíli jsme byli ještě o něco více vděční, že kola na nás již čekají
v kempu a nemusíme je vláčet s sebou. Vyčkali jsme tedy na větší vlak a pak už jsme víceméně bez
zádrhelů dosáhli cíle – kemp La Rocca. Po ubytování a postavení stanů jsme nehodlali zahálet a
vyrazili na první cyklovýlet. S vypětím všech sil jsme vyjeli (někteří vyvedli kola) až na vrchol kopce
Krasíkov, kde jsme si prohlédli zbytky středověkého hradu Švamberk a poměrně zachovalý kostel.
Večer jsme obšťastňovali v kempu sousedy naším zpěvem u táboráku s kytarou. Druhý den jsme se
vydali různými způsoby ke stejnému cíli. Někteří z nás šetřili síly na odpoledne a rozhodli se pro
pěší cestu, někteří se nechtěli loudat a zvolili kolo, nicméně jsme se všichni sešli u bývalého
čedičového lomu na Hradišťském vrchu, který je nyní zaplaven a je zde kouzelné jezírko. Po obědě
v kempu jsme se opět rozdělili, část z nás zůstala v kempu a věnovala se hraní volejbalu či ochlazení
v bazénu, kdežto druhá část vyrazila do Bezdružic,
kde obdivovali zámecké zahrady a k ochlazení jim
posloužila zmrzlina. Navečer jsme se opět sešli u
táboráku a kytaru nahradily buřty. Bohužel nás ale
zastihla pořádná bouřka a při opékání jsme tak
trochu zmokli. Stan naštěstí nikomu neuletěl a tak
jsme se všichni dočkali posledního dne. Zasvítilo i
sluníčko, tak jsme sbalili téměř suché stany, dali si
poslední oběd, rychle doběhli koupit lázeňské
oplatky a vyrazili na blízké vlakové nádraží, odkud
jsme všichni doputovali unavení, ale spokojení
domů.
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Mateřská škola
 Plavecký kurs pro předškoláky – Letos nám plavecký
kurs začal velmi brzy po nástupu do školky. Poprvé jsme
jeli již ve středu 5. září. Jezdili jsme deset dní za sebou.
Dvakrát nás paní plavčice vzali i do velkého bazénu, kde
nám byla dost zima, ale pak jsme se ohřáli ve vířivce.
Všichni přihlášení předškoláci si zaslouží velkou pochvalu,
protože se nikdo vody nebál a po zásluze si tak odnesli
„mokré vysvědčení“.
 Sportovní den ve Volduchách - Ve čtvrtek 27. září měla
třída Myšek nabitý program. Po ranním
focení se děti rychle převlékly do sportovního a odjely na hřiště do Volduch, kde pro
ně byl připravený program. Sportovalo se na deseti stanovištích v různých
obratnostních disciplínách. Počasí nám přálo, dostali jsme i malé občerstvení a
drobné dárky. Zkrátka super den.
 Rej podzimníčků - V úterý 23. 10. 2018 se v Mateřské škole konal tradiční Rej
Podzimníčků. Do reje s podzimními maskami se zapojily děti ze všech tří tříd,
Sluníčka, Berušky i Myšky. K vidění bylo mnoho zajímavých kostýmů, například
skřítci, víly, houby, dýně, loupežníci a další. Děti si užily módní přehlídku, tanec i
mnoho soutěží. Na závěr byli vyhlášeni vítězové a odměněni všichni, kteří se zúčastnily sběru
podzimních plodů. Všichni jsme si Rej Podzimníčků moc užili.
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 Mikulášská nadílka - Dne 5. 12. 2018 se v Mateřské škole Osek uskutečnila Mikulášská nadílka,
kterou si pro nás připravili žáci ZŠ Osek. K nejmenším Sluníčkům dorazili jen anděl s Mikulášem,
protože se tam ještě nenachází žádné hříšné duše. Do dalších tříd, tedy k Beruškám a Myškám, už
ale dorazilo i několik čertů, kteří si s sebou nezapomněli přinést knihu hříchů. Za pěknou básničku
či písničku byly dětem hříchy odpuštěny a na závěr jsme všichni celé Mikulášské výpravě společně
zazpívali a dostali jsme za to zaslouženou nadílku.
 Zdobení stromků - Dne 6. 12. 2018 se děti z Mateřské školy vydaly
na výlet do lesa. Do batůžků si kromě svojí svačiny sbalily i dobroty
pro zvířátka, která žijí v lese, například jablko nebo mrkev. K tomu
přibalily ještě společnými silami vyrobené řetězy z šípků a jeřabin a
mohlo se vyrazit. Cesta pěkně utíkala. Občas jsme si s dětmi zazpívali
písničku nebo zahráli nějakou hru, proběhli jsme se po louce i po lese.
Na zvířátka jsme nezapomněli. Vyzdobili jsme jim stromečky
Vánočními řetězy, ovocem, zeleninou a mohli jsme se vydat zpět do
Mateřské školy.
 Lampionový průvod - Dne 19. 12. 2018 od 17 hodin se uskutečnil pro děti z Mateřské školy Osek
a jejich rodiny lampionový průvod. Vše započalo již
před pátou hodinou odpolední, kdy se začali pomalu
scházet první nadšenci. Zprvu to vypadalo na skromnou
účast, ale nakonec jsme se sešli v hojném počtu.
Lampionový průvod jsme zahájili rozsvícením
lampionků a zazvoněním na rolničky a zvonečky.
Počasí se nám snažilo průvod znepříjemnit deštěm, ale
my jsme se nevzdávali. Prošli jsme se po okolí obce a
při několika zastávkách děti zazpívaly písničky
z připravovaného repertoáru vánočního koncertu. Celý
průvod jsme zakončili taktéž písní a to u rozsvíceného
stromečku před Obecním úřadem. Doufáme, že si
všichni lampiónový průvod užili a ještě jednou jim děkujeme za účast, protože bez Vás by to nešlo.

 Karneval s Krejčíkem Honzou – Dne
28. února se pro děti z MŠ Osek
uskutečnil karneval s Krejčíkem
Honzou. Akce se odehrála v sále
Obecního úřadu Osek a zúčastnily se jí
děti ze všech tříd. Celým dopolednem
děti provázel Krejčík Honza. Připravil
si pro děti mnoho písní s tancem i se
zpěvem, zábavné soutěže a samozřejmě
i
vyhodnocení
nejpovedenějších
masek.

15

 Jaro v mateřské škole - V naší mateřské škole se stále něco děje.
Ať už jsou to divadelní představení pro děti, výlety do přírody v
blízkém okolí nebo výlety za poznáním. Předškoláci se tak byli
několikrát podívat v rokycanském muzeu i knihovně, prošli si
rokycanskou stráň, kde plnili různé úkoly a společně s mladšími
dětmi si vyjeli i na dva školní výlety. První z nich byl na hrad Radyni,
kde si mohli mimo jiné vyzkoušet střelbu z kuše. Druhý pak na farmu
Moulisových v Milínově. Tam se dětem líbilo. Sami si stloukli
máslo, které jim moc chutnalo, naučili se základní péči o poníky a
dozvěděli se, jak a proč se pěstuje obilí a jak se dále zpracovává.
Besedovali
jsme
s
pracovníky z Pomocných
tlapek, s Policií ČR a prohlédli si jejich techniku, navštívili
jsme hasiče v Rokycanech. Zapojujeme se i do soutěží. Ve
výtvarných soutěžích obsadily naše děti druhé a třetí místo
a v pěvecké soutěži místo první. Blahopřejeme! Akce jsou
pro děti atraktivní a vždy si z nich odnesou nové poznatky.

 Rozloučení s předškoláky - Na úterý 25. července jsme
pozvali pro všechny děti a jejich rodiče divadlo Kolem.
Sešli jsme se na zahradě školky a společně zhlédli
pohádku. Po divadelním představení následovalo pasování
předškoláků. Pro všechny bylo připraveno i drobné
pohoštění. Přejeme budoucím prvňáčkům hodně štěstí a
stále úsměv na tváři.
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8. 2. Účast v okresních soutěžích a olympiádách
Umístění

kolo

Počet
žáků

1. místo

2. místo

3. místo

Vršíčekman

okresní

12

-

-

-

Florbal dívky

24

-

-

-

8.

Florbal hoši

okresní
okresní

24

-

-

-

8.

Malá kopaná do 9. tříd

okresní

-

-

-

-

-

Malá kopaná do 7. tříd

okresní

11

-

-

-

11.

Horská kola

okresní

6

-

-

-

4., 4., 11.

Pohár rozhlasu

okresní

7

-

-

-

9., 10.

Přespolní běh

okresní

6

-

-

-

8., 13., 15.

Atletický čtyřboj

okresní

16

-

-

-

8., 10.

OVOV Plzeňský kraj

okresní

20

3x

7x

2x

9.

OVOV Plzeňský kraj

krajské

13

-

-

-

5.,10.,11.,13.

Dopravní soutěž

okresní

4

-

-

-

6., 9., 11., 13.

Olympiáda z Z

okresní

4

-

-

-

7., 14.

Olympiáda z D

okresní

2

-

-

-

8.

Olympiáda z Čj
Olympiáda z Aj
Olympiáda z M

okresní

1

-

-

-

okresní
okresní

4
6

-

-

-

4., 8.-9, 9., 12.
5.,6., 11.-2x, 12., 15.

Olympiáda z Nj

okresní

2

-

-

-

7., 13.

Olympiáda z Bi

okresní

1

-

-

-

5.

Matematický klokan

okresní

76

-

-

-

5., 10.,

Přírodovědný klokan
Co víš o výpočetní
technice a informatice
Pythagoriáda

okresní

3

-

-

-

13.

okresní

3

1x

-

-

4., 5.

okresní

1

-

1x

-

-

Voldušská kaňka

okresní

5

-

2x

-

-

Rokycanský slavíček

okresní

5

1x

-

-

-

Velikonoční beránek

okresní

4

-

-

2x

-

Název soutěže

jiné do 15. místa

sportovní soutěže:
5., 6., 8., 14.

vědomostní soutěže:

-

umělecké soutěže:
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8. 3. Investice do rozvoje budovy
V letošním školním roce 2018/2019 jsme investovali do rekonstrukce druhé sborovny.
Vzhledem k rostoucímu počtu tříd, žáků a asistentů pedagoga jsme neměli prostory pro další
pedagogické pracovníky. Rekonstrukce místnosti byla kompletní: stavební práce (podlahy a stěny)
86 000,- Kč, elektroinstalace 22 000,- Kč, nábytek a nástěnky 137 000,- Kč, vodoinstalace 5 000,- Kč,
podlahová krytina 18 000,- Kč. Financování rekonstrukce bylo ze školního rozpočtu celkem za 268 000,Kč.
Během prázdniny proběhlo malování všech tříd v mateřské škole za 36 000,- Kč a nátěr
kovových zárubní v základní škole za 11 200,- Kč.

9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena inspekční činnost.
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10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018
a) Příjmy (v Kč)
Hlavní činnost
dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu

Doplňková
činnost

CELKEM

10 228 648,-

-

10 228 648,-

2 590 000,-

-

2 590 000,-

163 890,-

-

163 890,-

-

144 724,-

144 724,-

395 813,-

-

395 813,-

3 630,-

-

3 630,-

ostatní (stravné, sběrné suroviny...)

768 344,33

213 023,99

981 367,44

Investice

484 250,70

-

484 250,70

dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele
dotace na provozní výdaje od zřizovatele
poplatky od rodičů – školné MŠ
doplňková činnost
příjmy z grantů
finanční dary

Celkem

14 634 576, 03

357 747, 11 14 992 323,14

b) Výdaje (v Kč)

investiční

Hlavní činnost Hlavní činnost –
Doplňková
dotace ze státních
dotace od
činnost
prostředků
zřizovatele
484250,70
-

CELKEM
484250,70

neinvestiční z toho:

10 624 461,-

3 522 234,33

na platy pracovníků

7 370 780,-

-

85 463,-

7 456 243,-

60 000,-

-

-

60 000,-

2 645 655,-

-

30 761,-

2 676 416,-

35 116,-

-

-

35 116,-

5 007,-

22 058,-

-

27 065,-

112 090,-

-

13 308,80

125 398,80

-

602 960,-

62 789,-

665 749,-

1 130 715,84

2 094,88

1 132 810,72

-

-

-

-

odpisy majetku

-

242 762,-

-

242 762,-

materiál

-

824 585,92

151 579,92

976 165,84

395 813,-

-

-

395 813,-

Ostatní (služby, licence..)

-

699 152,57

9 439,55

708 592,12

pomůcky z darů

-

3 130,-

-

3130,-

10 624 461,-

4 009 615,03

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

výdaje granty

Celkem

-

355 436,15 14 502 131,48

355 436,15 14 989 512,18

Zlepšený hospodářský výsledek 2 310,96 Kč
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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.

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 Šablony I
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. Další aktivity byly již naplněny.
V základní škole byly naplněny všechny aktivity.
Aktivity projektu byly naplněny a projekt byl ukončen.
Podpora vzdělávání dětí a žáků
Název programu: Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Poskytovatel: MŠMT (ESF), Výzva Šablony II
Rozpočet projektu: 970 410,- Kč
Poskytnutá dotace: 970 410,- Kč
Cíl: Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na aktivity využívající ICT ve výuce
a na projektové dny pro děti a žáky.
Klíčové aktivity v mateřské škole jsou zaměřeny na poskytnutí školního asistenta, na zapojení
odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ, využití tabletů ve vzdělávání u předškoláků a realizace
projektových dnů.
Klíčové aktivity v základní škole se zaměřují na vzdělávání pedagogů v oblasti cizích jazyků,
čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ICT a polytechnické výchově. Pedagogové se dále
budou vzdělávat v používání nových metod a použití cizího jazyka v nejazykových předmětech –
CLIL. Aktivity zaměřené na žáky se soustředí na realizaci projektových dnů. V rámci projektu bude
otevřen klub deskových her, čtenářský klub a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.
Průběh realizace projektu: Během školního roku byla využívána personální podpora školní asistent
v mateřské škole. Pedagogové v mateřské škole zrealizovali tři projektové dny pro žáky.
V základní škole proběhlo vzdělávání pedagogů zaměřené na cizí jazyk (2 pedagogové) a uskutečnilo
se vzdělávání v používání nových metod, probíhal klub logických a deskových her, klub čtenářů a
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem z anglického jazyka. Projekt pokračuje i v dalším
školním roce.
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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 – 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 26. srpna 2019.
V Oseku dne 23. srpna 2019

Mgr. Mgr. Irena Lepešková
ředitelka školy

Schváleno Školskou radou dne: 17. září 2019

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
Týdeník Rokycansko, 19. 12. 2018
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Týdeník Rokycansko, 20. 2. 2019
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Rokycanský deník, 22. 3. 2019
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Rokycanský deník, 15. 4. 2019

Rokycanský deník, 23. 5. 2019
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Rokycanský deník, 11. 6. 2019
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Příloha č. 2

Diplomy a ocenění
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