
2. Charakteristika školy 

2.1 Úplnost a velikost školy 
 

Základní škola Jana Amose Komenského v Karlových Varech je velká městská škola sídlištního 

typu. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 500 dětem v 1. až 9. 

postupném ročníku. Výuka probíhá na 1. stupni většinou ve 3 paralelních třídách v ročníku. Na 2. 

stupni se dvěma paralelními třídami v každém ročníku. Součástí školy jsou školní jídelna a školní 

družina a vhodné vybavení pro provozování odpoledních volnočasových aktivit – multifunkční 

sportovní areál. 

 

Areál školy tvoří tři budovy, vzájemně propojené, čtvrtá samostatná je budova školní jídelny a 

školní družiny. Součástí je i školní hřiště s umělým povrchem sportovní areál Amos, který byl dne 

8. října 2004 slavnostně škole předán k užívání. 
 

2.2 Umístění školy 
 

Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti v malebné městské čtvrti Drahovice, je dobře 

dostupná městskou dopravou. Poloha je odkloněna od hlavních dopravních uzlů a je situována 

v blízkosti lesa. 

 

2.3 Charakteristika žáků 
 

Škola zaznamenává dobrou naplněnost tříd. Žáci obvykle docházejí z blízkého i vzdálenějšího 

okolí. Pro přepravu do školy nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou 

dopravou. Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků. Škola se nezabývá integrací 

žáků s tělesným handicapem. 

 

Do školy docházejí žáci nejen za spádové oblasti, ale dojíždějí sem i žáci z okolí Karlových Varů - 

Bečova, Hájku, Pily, Žalmanova, Jenišova, Březové, Kyselky, Bochova, Chodova, Dalovic, Andělské 

Hory, Hroznětína, Kolové, Toužimi, Božíčan, Děpoltovic, Jáchymova, Nových Hamrů, Ostrova, 

Stanovic, Stružné a Šemnice. 

 

Z důvodu vysoké úspěšnosti našich žáků při přijímacím řízení na víceleté gymnázium a tím odlivu 

dětí, je snížen počet tříd v ročníku druhého stupně ze tří na dvě třídy. 



 

2.4 Podmínky školy 
 

Uspořádání školy je úplná škola. Škola má k dispozici školní družinu nebo školní klub. Žáci mají k 

dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v areálu školy. 

Vyučování probíhá v následujících jazycích a jazykových kombinacích: český. 

Počet školních budov je 2 - 5 provázaných, ve venkovním areálu se nachází oplocený komplex 

budov, pracoviště pro odborné vzdělávání, sportovní hřiště, zahrada/park. Bezbarierový přístup 

není zajištěn. Pro trávení volného času je k dispozici hřiště, vyhrazená učebna, bufet. Žákům jsou k 

dispozici šatny. 

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, hudební 

výchova, chemie, ICT, praktické vyučování, tělocvična, výtvarná výchova, zeměpis. Dále škola 

poskytuje žákům možnost pro připojení k internetu využít 31 pracovních stanic, specializované 

učebny, bezdrátové připojení v části školy. 

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, dějepis, fyzika, chemie, praktické 

vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis. 
 

Škola v následujících oblastech úzce spolupracuje s externími specialisty. 

protidrogová prevence: Městská policie v Karlových Varech 

sexuální výchova: Městská policie v Karlových Varech 

 

2.5 Vlastní hodnocení školy 

2.5.1 Oblasti autoevaluace 

 
Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, 

zvládnul, v čem se zlepšil,v čem chybuje a jak postupovat dále. 

 
Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. 

 
Je důležité si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný 

problém. Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na 

individuální pokrok každého žáka (nemělo by docházet ke srovnávání žáků se spolužáky a 

rozdělování na úspěšné a neúspěšné). 

 

Pro celkové hodnocení používáme klasifikaci, pouze na žádost rodičů a doporučení PPP se u žáků 

se SVP používá hodnocení slovní. U průběžného hodnocení používáme různé formy, od klasifikace, 

přes bodové hodnocení, slovní hodnocení, až po sebehodnocení žáků. 

 

Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole, s chybou či nedostatkem se dále 

pracuje. Sebehodnocení žáků je realizováno v prvním čtvrtletí a třetím čtvrtletí. 



 
Každoročně je realizováno sebehodnocení pedagogů, kde je hodnocena úroveň vzdělávání, 

materiálně technické zázemí školy, vztahy mezi pedagogy a vztah pedagogů k žákům. 

 

Dle podmínek je realizováno dotazníkové šetření mezi rodiči žáků. 

 
2.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

 
Podmínky ke vzdělání: 

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky, 

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program 

 
2.5.3 Nástroje autoevaluace 

 
anketa pro rodiče, anketa pro učitele, anketa pro žáky/děti, hospitace vedením (ředitel, zástupce 

ředitele, zástupce předmětové komise apod.), sebehodnotící rámce (např. CAF - Common 

Assessment Framework, Model excelence apod.), zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání 

žáků/dětí, zpětná vazba externích subjektů 

 

Ověřování vědomostí a dovedností žáků: 

 
 písemné práce, slohové práce, testy, sondy, diktáty, cvičení… 

 ústní nebo písemné zkoušení, mluvený projev 

 zpracování referátů, prezentací a prací k danému tématu 

 úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly 

 modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy… 

 výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce… 

 projektové a skupinové práce 

 projektové dny 

 soustavné diagnostické pozorování žáka 

 vědomostní a dovednostní testy (např. Cermat pro 5. a 9. ročníky, Pythagoriáda, 

Matematický klokan, Logická olympiáda, Scio aj.) 

 

2.5.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností 

 
Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně po konci školního roku, kdy je realizováno 

sebehodnocení pedagogů. 

 

Pravidelně je 2x ročně prováděno sebehodnocení žáků. 

Příležitostně je prováděno dotazníkové šetření mezi rodiči žáků. 



 

2.6 Spolupráce s dalšími institucemi 
 

Sportovní akce pořádané MP KV 

 
 putovní pohár Městské policie KV 

 Sportovní den s Městskou policií 

 
Akce pořádané Policií ČR 

 
 přednášky ve školní družině 

 Den s Ajaxem – ukázky práce policistů připravené preventivně informační skupinou pro 

žáky 3. ročníků 

 

Mateřské centrum 

 
 spolupráce s Mateřským centrem pod vedením Mgr. Radky Hodačové žáci 9. ročníků 

pomáhají při realizaci zajímavých akcí – žáci jsou vedeni k předcházením patologických 

jevů péčí o malé děti z MC 

 

2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

Společné akce žáků a rodičů: konzultace dětí a rodičů s učiteli u daného předmětu, mimoškolní 

akce (výlety, exkurze), projektové dny, třídní schůzky. 

 

2.8 Charakteristika pedagogického sboru 
 

Na škole působí okolo 35 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost 

učitelského sboru se pohybuje v oblasti 0 – 30 %. 

 

2.9 Dlouhodobé projekty 
 

Od února 2007 do 30. dubna 2008 byl realizován projekt s názvem „Vytvoření e- 

learningového portálu, rozvoj klíčových kompetencí žáků“ , který je spolufinancován Evropským 

sociálním fondem (dále ESF) a státním rozpočtem České republiky (dále ČR). Cílem projektu bylo 

vytvořit e- learningové prostředí pro žáky školy a vybavit je dovedností samostudia, připravit je 

k celoživotnímu vzdělávání. E-learning je efektivní využívání informačních technologií v procesu 

výuky. Projekt byl zahájen vzděláváním učitelů 2. stupně v ovládání počítačového programu 

Moodle. Z prostředků projektu bylo zakoupeno 10 počítačových sestav, odborná literatura, 



 
digitální fotoaparát, kamera a užitečné propagační předměty. Učitelé se stali tvůrci vzdělávacích 

kurzů pro internetovou výuku. Základní škola je jedna z mála škol, která uplatňuje e-learning při 

výuce svých žáků. Výukové kurzy jsou na internetové adrese www.moodlekv.cz. 

 

Škola byla realizátorem významného dlouhodobého projektu, který začal 1. února 2009 a 

byl ukončen 31. července   2011. Tento projekt financovaný z ESF a státního rozpočtu   ČR 

nesl název „Rozvoj kompetencí nadaných žáků“, jeho cílem bylo vyhledávání, podpora a 

vzdělávání nadaných dětí. Na škole byla vytvořena databáze alternativních individuálních 

vzdělávacích plánů a byly vytvořeny baterie vzdělávacích modelů, tím se zkvalitnilo vzdělávací  

klima žáků školy. Pro žáky škola vybudovala „vzdělávací dílny“ vybavené počítači, 

dataprojektorem, plátnem, mikroskopem, knihami a vědomostními hrami. 

 

Projektem byla dětem z Karlovarského kraje nabízena bezplatná diagnostika nadání během tzv. 

psychologických dnů. Diagnostiku prováděl psycholog z Pedagogicko psychologické poradny 

v Karlových Varech (dále jen PPP), neboť poradna je významným partnerem v projektu. Psycholog 

spolupracuje se školou i při řešení sociálních problémů, v kolektivu jedné ze tříd provedl 

desetihodinový nácvik sociotechnicky s cílem vedení žáka v problémových situacích. 

 

Dalším významným projektem se škola zaměřila na rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků 

ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast. Na škole byl realizován 

projekt „Přírodní učebna“ . Tento projekt byl realizován od 1. března 2011 do 30. června 2012. 

Záměrem projektu bylo zkvalitnění a zaktualizování vzdělávacího systému v návaznosti na ŠVP ZV 

a průřezového tématu environmentální výchova. 

 

Projektem byly vytvořeny vzdělávací panely a pracovní listy v oblastech: Ekosystémy, Základní 

podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí. 

 

Byla zbudována přírodní učebna, ve vnitřním areálu školy byl zbudován altán a zázemí pro 

realizaci výuky v přírodě. Nové prostředí skýtá žákům možnost přímého pozorování přírodního 

prostředí. Na základě osobního kontaktu s přírodou je pozitivně prohlouben emoční vztah žáků s 

přírodou. Projekt byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. 

 

Na škole pracuje ekotým, který pravidelně řeší otázky ekologizace školy. Ve červnu 2012 získala 

škola TITUL EKOŠKOLA, který se musí každoročně obhajovat. 

 
 

 
Škola se zapojila do projektu vyhlášeného MŠMT „Počítače pro všechny“ , který je 

realizován od 11. července 2011 do 10. ledna 2014 v délce 30 měsíců. Cílem projektu je 

prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. 

Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy 

pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a 

http://www.moodlekv.cz/


 
učebních materiálů ve výuce. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného 

přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením psychologa. 

 
Realizací projektu bude prostředí školy vybaveno velkým množstvím moderní ICT techniky a bude 

zkvalitněno vzdělávací prostředí žáků. 

 
Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. 

 
Dne 1. února 2013 byl zahájen projekt „Společná cesta ke vzdělání“. Cílem projektu je 

zkvalitnění vzdělávacích podmínek pro žáky se specifickými poruchami učení a chování a pro 

žáky se sociálním znevýhodněním. Realizací projektu bude dosaženo rovných podmínek ke 

vzdělávání. 

 

Do výuky budou zavedeny nové organizační formy výuky, bude kladen důraz na rozvoj 

komunikace dětí a spolupráce s ostatními. Odlišnost dětí bude vnímána jako příležitost k rozvoji 

respektu k sobě i ostatním, k rozvoji schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a 

zodpovědnosti. Základem nápravy se stane ICT technika. Budou realizovány aktivity na podporu 

sociálně znevýhodněných dětí ve školách a jejich rodinách. Projektem budou zvyšovány 

kompetence pedagogických pracovníků v oblasti nových organizačních forem, tvorby IVP a 

efektivní komunikace s rodiči. 

 

Projekt bude ukončen 31. 1. 2015 a je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. 

 
Pro kalendářní rok 2013 byla škola úspěšným žadatelem o grant Revolvingového fondu 

Ministerstva životního prostředí a bude řešitelem projektu „Školní arboretum“. Na prostorách 

školního pozemku bude zbudováno arboretum, které bude skýtat žákům další možnosti 

pozorování přírody. K realizaci projektu se váží aktivity žáků například projektový den aj. 

 

2.10 Mezinárodní spolupráce 
 

Obvyklý počet studijních výjezdů ve školním roce je 0. Škola na mezinárodní úrovni 

spolupracuje: jazykový pobyt: Příležitostně škola realizuje jazykový pobyt pro žáky vyšších 

ročníků 2. stupně. 

Jazykový pobyt je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí žáků a poznávání anglicky 

mluvících zemí. 

 


