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a) Základní údaje o škole 
 

Název školy: 

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary,  

Kollárova 19, příspěvková organizace 
 

Adresa školy: Kollárova 19, Karlovy Vary, PSČ 360 09 

Telefon:   353 300 321, +420 725 735 301 (sekretariát) 

353 300 333, +420 602 432 528 (ředitelka) 

Typ školy: Úplná základní 

Zřizovatel školy: Město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 

Právní forma: příspěvková organizace od 1. 1. 2002 

IČO: 70933782 

Management školy: 

Ředitelka školy:     Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková (od 1. 8. 2018) 

      Mgr. Monika Preňková (do 31. 7. 2018) 

       

Statutární zástupce ředitelky:   Mgr. Radka Hodačová (od 1. 8. 2018) 

a zástupce pro 2. stupeň   Mgr. Petr Fiebiger (do 31. 7. 2018) 

       

Zastupující zástupce ředitelky pro 1. stupeň: Mgr. Ladislava Mihálová (od 12.8.–12.9.2018) 

Zástupce pro 1. stupeň    Mgr. Radomíra Jenková (do 31. 7. 2018) 

Vedoucí učitelka pro 1. stupeň   Mgr. Ladislava Mihálová (od 13. 9. 2018) 

Ekonomka školy:                 Daniela Macečková  

Vedoucí školní družiny:    Jitka Rentková 

Vedoucí školní jídelny:    Jana Jasanská  

Školní poradenské pracoviště: 

Výchovný poradce:    Mgr. Lucie Tvrdková (od 29. 8. 2018) 

      Mgr. Pavel Nováček (do 28. 8. 2018) 

Školní metodik prevence:   Mgr. Vladimír Neumann 

Školní psycholog:    Mgr. Lenka Zachardová 

Sociální pedagog:    Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková 

Speciální pedagog:    Mgr. Michaela Hanzlová Ph.D.(od 28. 8. 2018) 

Adresa pro dálkový přístup: www.zskomenskeho-kv.cz 

http://www.zskomenskeho-kv.cz/
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       www.iskola.cz/zskomkv  (školní matrika) 

Charakteristika a umístění školy 

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, je zřízena jako příspěvková 

organizace s právní subjektivitou. Vykonává činnost základní školy, která umožňuje povinnou  školní 

docházku žákům v 1. až 9. postupném ročníku na dvou stupních. Vzdělávání vede k tomu, aby si žáci 

osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání. Žáci 

jsou směřováni k tvořivému myšlení a dovednosti řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a 

spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí. Ukončením 

vzdělávacího programu této školy získá žák základní vzdělání. Ve školní družině poskytuje organizace 

žákům zájmové vzdělávání, které organizuje pro děti přihlášené k řádné školní docházce. Škola dále 

zabezpečuje stravování žáků a závodní stravování zaměstnanců školy v souladu s platnými právními 

předpisy. Škola je umístěna v klidné městské části Drahovice a je velmi dobře dostupná městskou 

hromadnou dopravou (autobus č. 6). Autobusová zastávka se nachází v blízkosti školy. Celý školní 

areál je oplocený a viditelně oddělený od veřejného okolí. Budovy školy i prostor vně areálu je 

zaplněný zelení a stromy. 
 

   Spádové ulice 

Tabulka č. 1: Přehled spádových ulic 

Anglická Jateční Mozartova Sluneční 

Baarova Jiráskova nábřeží J. Palacha Sportovní 

Blahoslavova Jungmannova nám. E. Destinové Stará Kysibelská 

Boženy Němcové Karla Čapka nám. K. Sabiny Švermova 

Čechova Kollárova nám. V. Řezáče Táborská 

Drahomířino nábřeží Koptova Národní Úvalská 

Dalovická Krokova Na Výšině Viktora Huga 

Foersterova Kvapilova Ondříčkova Vítězná 

F. X. Šaldy Květinová Pod Tvrzí Vrchlického 

Gagarinova Kpt. Nálepky Polská Východní 

Havlíčkova Lidická Prašná Waldertova 

Hřbitovní Lomená Příkopní Zbrojnická 

Chodská Maďarská Rumunská  

I. P. Pavlova Mánesova S. K. Neumanna  

Jasmínová Mattoniho nábřeží Teplárenská – část U Trati - Dalovická 

 

 

 

 

http://www.iskola.cz/zskomkv
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 Obce dojíždějících žáků 

Tabulka č. 2: Přehled obcí, ze kterých žáci dojíždějí 

 

    Areál školy 

*Škola je tvořena třemi vzájemně propojenými budovami, čtvrtá budova je samostatná a nachází se v 

ní školní jídelna a školní družina.  

*Pavilon prvního stupně zahrnuje 11 učeben vybavených interaktivně a sborovnu učitelů prvního 

stupně.  

*Pavilon druhého stupně je tvořen 22 učebnami, z nichž je 11 odborných pracoven (chemie, 

přírodopis, zeměpis, hudební výchova, dějepis, fyzika, učebna cizích jazyků, výtvarná výchova, dílna) 

2 učebny informatiky a učebna vaření (kuchyňka) a čtenářskou místností, která je v odpoledních 

hodinách využívána také jako jedno oddělení školní družiny. Všechny učebny jsou vybaveny 

dataprojektory a promítacím plátnem. Nejvyužívanější je multimediální ICT učebna s 26 PC sestavami 

s LCD monitory, dataprojektorem a plátnem. Všechny počítačové sestavy využívané ve výuce jsou 

připojeny k internetu.  

*V pavilonu druhého stupně se nachází také druhá sborovna, ředitelna, pracovna zástupců ředitelů a 

sekretariát.  

*Spojovací chodba tvoří propojení mezi školou a pavilonem s tělocvičnami – v části spojovací chodby 

jsou umístěny 3 vzdělávací dílny pro nadané žáky (s pěti PC sestavami, dataprojektorem a plátnem), 

pracovna školního poradenského pracoviště a kancelář ekonomky školy.  

*V pavilonu tělocvičen jsou k dispozici dvě tělocvičny (229,4m2, 306,5m2), které mají standardní 

vybavení – žebřiny, koše na košíkovou, kruhy, šplhadla, švédské bedny, kozy, žíněnky, lavičky. Nářadí 

je umístěno v uzamčených nářaďovnách.  

*Školní jídelna a školní družina se nacházejí v samostatné budově, v jejímž prvním poschodí je 

umístěno šest oddělení školní družiny.  

*Škola má bezbariérový přístup v přízemí. 

Andělská Hora Chodov Merklín Sadov 

Bečov Jenišov Nejdek Stanovice 

Bochov Kolová Nová Role Stružná 

Dalovice Krásné Údolí Nové Sedlo Šemnice 

Horní Tašovice Kyselka Ostrov Údrč 

Hory Loket Otovice Velký Rybník 
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*K areálu školy patří i školní hřiště s umělým povrchem - sportovní areál Amos, který škola využívá od 

roku 2004. V období duben až říjen je hřiště v odpoledních hodinách nabízeno k využití veřejnosti. Ve 

sportovním areálu jsou využívána tato sportovní zařízení: a) atletický ovál (povrch POLYTAN), 

b)víceúčelová hřiště ve vnitřním oblouku atletického oválu, c) tenisový kurt a cvičná tenisová stěna 

(povrch POLYTAN), d) doskočiště pro skok daleký a trojskok, e) technický sektor pro vrh koulí,  

s využitím i pro pétanque, f) hřiště pro odbíjenou s využitím pro nohejbal. 

Kapacita školy 

Základní škola: nejvyšší povolený počet žáků =  650 

Školní družina: nejvyšší povolený počet žáků =  210 

Školní jídelna: nejvyšší povolený počet strávníků = 600 

 

Údaje o školské radě 

Školská rada při ZŠ Jana Amose Komenského by dle volebního řádu měla být tvořena šesti členy, 

z nichž 2 členy stanovuje zřizovatel, 2 členové jsou voleni z pedagogického sboru a 2 členy volí rodiče. 

Schází se na podnět předsedy a schvaluje výroční zprávy. Je v kontaktu s širším vedením školy.  

K 30. září 2018 působí rada bez 1 člena, který v první polovině roku 2018 z pedagogického sboru 

odešel. Předseda školské rady přislíbil do konce roku 2018 zorganizovat volbu jednoho člena školské 

rady. 

Tabulka č. 3: Členové školské rady ve školním roce 2017/18 

Zástupci zřizovatele Mgr. Květoslava Snížková 

RNDr. Jiří Neumann 

Zástupci rodičů Mgr. Petra Dolejšová 

Ing. David Pokorný (předseda školské rady) 

Zástupci pedagogů Mgr. Pavel Nováček 

 

    Sdružení rodičů a přátel školy 

Při škole nadále pracuje spolek Sdružení rodičů, dětí a přátel školy (SRPdŠ), který je řízen předsedkyní 

ve spolupráci s důvěrníky jednotlivých tříd. Informace o čerpání z rozpočtu jsou dostupné na 

internetových stránkách školy. Ve školním roce 2017/18 bylo výborem rozhodnuto uhradit několik 

výdajů, například sociální výpomoc bývalé paní učitelce školy, anglické divadlo, testy SCIO, pomůcky 

pro výtvarnou výchovu, doprava dětí autobusem na soutěže a lyžařský výcvik, vánoční dárky a 

výzdoba pro I. stupeň, výchovný koncert pro I. stupeň, vstupné na výstavu Jeden svět, výročí otevření 

hřiště, odměna žákovi za 1. místo v celostátní soutěži nebo pronájem bazénu pro děti. S velkým 

úspěchem se setkala akce Vzorný žák. Každý třídní učitel odměnil tři nejlepší žáky věcnou cenou, 

hrazenou ze SRPdŠ. V rámci SRPdŠ je také již druhým rokem realizována příspěvková akce na 

výchovně vzdělávací aktivity. Příspěvkovou formou (100,- Kč/žák) byla hrazena například doprava na 

výchovně vzdělávací akce nebo vstupné.  
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b)   Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve        
školském rejstříku 

 

 Obory vzdělávání 

kód oboru popis oboru počet tříd Počet žáků 

(k 30. 6. 2018) 

79-01-C/01 Základní škola 23 510 

 

 ŠVP „ UČÍME SE S AMOSEM“ 

Od roku 2014 probíhá výuka podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

– „UČÍME SE S AMOSEM.“, č.j. 2014/00/0540. Cílem programu je podpora všestranného rozvoje žáka, 

motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení 

problémů. Prioritou je spokojený žák, kterému vzdělávací program nabídne individuální přístup. Od 7. 

ročníku se žáci učí další cizí jazyk - německý nebo ruský, který je vyučován dvě hodiny týdně až do 9. 

ročníku. 

Důraz je kladen na výuku matematiky, přírodovědných předmětů a jazyky. Žáci školy již řadu let 

dosahují vynikajících úspěchů v přijímacích řízeních na střední školy i osmiletá gymnázia, proto ji 

rodiče pro své děti rádi vybírají. Žáci se pravidelně účastní různých soutěží a projektových hodin.  

Tabulka č. 4: Počet žáků vzdělávaných v roce 2017/18 dle ŠVP „UČÍME SE S AMOSEM“: 

Počet tříd 
Počet žáků 

23 494 

 

 Podpora matematického nadání 

Dle Dodatku ŠVP č. 1 došlo od 1. 9. 2015 k úpravě ŠVP – zařazeny byly povinně volitelné předměty 

cvičení z matematiky, seminář z dějepisu, seminář ze zeměpisu a cvičení z chemie a přírodopisu byly 

změněny na povinné předměty. Dále bylo pro žáky 6. třídy zařazených do programu rozvoje 

matematického nadání upraveno učivo cvičení z matematiky tak, aby byla výuka rozšířena o 

konkrétní předpokládané dovednosti v rámci tohoto předmětu.  Pro žáky zařazené do programu 

rozvoje matematického nadání jsou vybírány různé strategie k efektivnímu dosažení výstupů na 

základě schopností, dovedností a možností žáků. K motivování žáků jsou využívány různé soutěže se 

zaměřením na matematiku a logiku. Žáci se rozdělují pouze na výuku matematiky.  Děti s 
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matematickými předpoklady mají od 6. – do 9. ročníku předmět cvičení z matematiky, ostatní žáci se 

učí jiný předmět: 

6. ročník – Seminář z dějepisu;  

7. ročník – Seminář z dějepisu;  

8. ročník – Seminář ze zeměpisu;   

9. ročník – Cvičení z chemie a přírodopisu 

 

 Inkluze a disponibilní hodiny 

Dle Dodatku ŠVP č. 2 došlo od 1. 9. 2016 k úpravě ŠVP – škola začala pracovat v rámci inkluze 

s podpůrnými opatřeními dle doporučení školských poradenských pracovišť a zřídila vlastní školní 

poradenské pracoviště (ŠPP), které sjednotilo práci výchovného poradce, školního metodika 

prevence a odborného garanta (supervizora) ŠPP. Pro vyrovnávání znalostí všech dětí 1. stupně byla 

výuka českého jazyka posílena disponibilními hodinami. 

 Výuka plavání  

Dle Dodatku ŠVP č. 3 došlo od 1. 9. 2017 k úpravě ŠVP  o nové výstupy hodin tělesné výchovy formou 

hodin plavání pro 1. stupeň. 
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c)  Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 Pracovníci školy 

Tabulka č. 5: Přehled pedagogických a nepedagogických zaměstnanců 

PRACOVNÍCI FYZICKÉ OSOBY PŘEPOČTENÍ PRACOVNÍCI 

 ( 30. 9. 2017) 

Pedagogičtí 37 30,8 

- z toho učitelé 28 25,2 

- z toho vychovatelky 7 6,1 

- z toho psycholog 1 0,5 

- z toho sociální pedagog 1 0,2 

Asistent pedagoga 1 0,8 

Nepedagogičtí 16 14,0 

CELKEM 54 46,8 

Ve škole pracovalo k 30. 6. 2018 celkem 37 pedagogických pracovníků na plný úvazek, z toho 5 mělo 

úvazek zkrácený. Od 1. 9. 2017 pracovala s žákem 8. třídy asistentka pedagoga. Žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami se věnovaly celkem 3 učitelky, 4 vychovatelky, 1 školní psycholog s úvazkem 

0,5 a sociální pedagog s úvazkem 0,2. 

 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Tabulka č. 6: Přehled kvalifikovanosti pedagogického sboru* 

PRACOVNÍCI s kvalifikací studující bez kvalifikace celkem 

Učitel/ka I.stupně 15 0 0 15 

Učitel/ka II.stupně 11 2 0 13 

Vychovatel/ka 6 0 1 7 

Výchovný poradce 2** 1 1 2 

Školní metodik prev. 2** 1 1 2 

Školní psycholog 1 0 0 1 

Sociální pedagog 1 0 0 1 

ICT koordinátor 1 0 0 1 

Koordinátor EVVO 1 0 0 1 

Asistent/ka pedagog. 1 0 0 1 

*informace platné k 30. 6. 2018 

** z toho 1 výchovný poradce jako externí podpora školního poradenského pracoviště (Mgr. Zdeňka 

Vašíčková) 

** z toho 1 školní metodik prevence jako externí podpora školního poradenského pracoviště (Mgr. 

Zdeňka Vašíčková) 

Pro doplnění kvalifikace studovaly celkem 3 učitelky. 
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 Genderová  struktura pedagogických pracovníků  

Tabulka č. 7: genderové složení pedagogického sboru 

celkem 37 

ženy 33 

muži 4 

*informace platné k 30. 6. 2018 

 Provozní zaměstnanci 

Dle organizačního řádu vede provozní úsek ekonomka školy, která pracuje na plný úvazek. Zajišťuje 

účetní agendu, spravuje rozpočet školy - provozní příspěvek, hospodaření s fondy a mzdové 

prostředky, vede účetní agendu projektů realizovaných školou. Kromě zpracování účetní agendy 

hlavní činnosti školy zajišťuje také zúčtování doplňkové činnosti. V činnostech jí pomáhá 

administrativní pracovnice školy s úvazkem 1,00, které současně vede inventarizace majetku, 

administraci a školní matriku. Mzdová agenda je zajišťována smluvně – na živnostenský list v rozsahu 

dohodnutém mandátní smlouvou. Ve školní jídelně pracuje 7 zaměstnanců včetně vedoucí školní 

jídelny. Přepočtený počet pracovníků ve ŠJ je 6,5. Údržbu školy provádí školník s plným úvazkem, 

bydlí v objektu školy a v době mimo provoz školy zajišťuje navíc její ostrahu. Dohlíží rovněž na práci 6 

uklízeček. Uklízečky pracují s úvazkem 0,75. Přepočtený počet pracovnic úklidu je 4,5. 
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d)   Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 
následné přijetí do školy 
 

Zápis k povinné školní docházce 

Tabulka č. 8: Zápis k povinné školní docházce proběhl 5. dubna 2018 

POČET 1. TŘÍD Zapsané děti Převedeni na jinou ZŠ Přijaté děti Odklady PŠD 

2 61 1 52 8 

 

Organizace tříd  

Tabulka č. 9: Přehled třídních učitelů a počtu žáků v jednotlivých třídách* 

TŘÍDA Třídní učitel Chlapci dívky celkem 

I.     A Mgr. Vávrová Hana 9 10 19 

I.      B Kratochvílová Milena 9 10 19 

I.      C Mgr. Smolná Iva 10 10 20 

II.     A Mgr. Davidová Anděla 8 15 23 

II.      B Mgr. Menclová Danuše 9 14 23 

II.     C Mgr. Hošťálková Věra 12 11 23 

III.    A Mgr. Mlýnková Petra 12 12 24 

III.    B Mgr. Šplinarová Jana 13 9 22 

III.    C Mgr. Kocourková Eva 11 11 22 

IV.    A Mgr. Jenková Radomíra 9 16 25 

IV.    B Mgr. Nečasová Hana 9 11 20 

IV.    C Mgr. Valenzová Iva 14 11 25 

V.     A Mgr. Mihálová Ladislava 14 10 24 

V.     B Mgr. Zvolská Alena 12 14 26 

V.     C Mgr. Balounová Jitka 12 11 23 

VI.    A Mgr. Volková Markéta 11 10 21 

VI.    B Ing. Smejkalová Martina 10 10 20 

VII.   A Mgr. Neumann Vladimír 17 7 24 

VII.   B Mgr. Veselá Dagmar 17 8 25 
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VIII. A Mgr. Slabyhoud Martin 9 11 20 

VII.  B Malá Jana 9 5 14 

IX.   A Mgr. Nováček Pavel 5 9 14 

IX.   B Mgr. Volopichová Ilona 11 13 24 

CELKEM  252 248 500 

* Údaje k datu 30. 6. 2017 

 

Žáci podle státního občanství 

Tabulka č. 10: Přehled žáků podle státního občanství* 

stát počet žáků 

Česká republika 456 

země EU 2 

jiné 42 

*Údaje k datu 30. 9. 2017 

 

 Údaje o přijímacím řízení na střední školy 

Z 9. ročníků vycházelo celkem 38 žáků. 

Tabulka č. 15: Počty žáků přijatých na střední školy 

TYP ŠKOLY Počet přijatých Počet přijatých v % 

Víceleté gymnázium 24 35,29% 

Čtyřleté gymnázium 4 10,52 

Střední odborná škola 23 60,53 

Střední odborné učiliště 11 28,95 

Konzervatoř 0 0 

Zahraniční škola 0 0 

 

 

 

e)   Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 
programy podle poskytovaného stupně vzdělání 

 

Prospěch žáků ve školním roce 

Tabulka č. 11: Prospěch tříd ve školním roce 2017/2018* 
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1. pololetí 2017/2018 2. pololetí 2017/2018 

tř
íd

a 

P
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ěl

o
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vy
zn
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en

án
ím

 

p
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ěl

o
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p
ro

sp
ěl
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n
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ěl
o

 

n
eh

o
d

n
o

ce
n

o
 

1.A 100% (20) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 90,48% (19) 9,52% (2) 0% (0) 0% (0) 

1 B 100% (20) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 90% (18) 5% (1) 0% (0) 50 (1) 

1.C 100% (20) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 95% (19) 5% (1) 0% (0) 0% (0) 

2.A 91,67% (22) 4,17% (1) 0% (0) 4,17% (1) 86,96% (20) 8,7% (2) 0% (0) 4,35% (1) 

2.B 95,83% (23) 0% (0) 0% (0) 4,17% (1) 95,83% (23) 0% (0) 0% (0) 4,17% (1) 

2.C 91,30% (21) 4,35%  (1) 0% (0) 4,35% (1) 88% (22) 8% (2) 0% (0) 4% (1) 

3.A 87,50% (21) 12,5%  (3) 0% (0) 0% (0) 91,67% (22) 8,33% (2) 0% (0) 0% (0) 

3.B 81,82% (18) 18,18%(4) 0% (0) 0% (0) 80,95% (17) 19,05% (4) 0% (0) 0% (0) 

3.C 90,91% (20) 9,09% (2) 0% (0) 0% (0) 86,36% (19) 13,64% (3) 0% (0) 0% (0) 

4.A 61,54% (16) 34,62% (9) 0% (0) 3,85% (1) 53,85% (14) 38,46% (10) 3,85% (1) 3,85% (1) 

4.B 71,43% (15) 23,81% (5) 0% (0) 4,76% (1) 70% (14) 25% (5) 0% (0) 5% (1) 

4.C 57,69% (15) 38,46% (10) 0% (0) 3,85% (1) 56% (14) 36% (9) 0% (0) 8% (2) 

5.A 70,83% (17) 25% (6) 0% (0) 4,17% (1) 75% (18) 12,5% (3) 0% (0) 12,5% (3) 

5.B 84,62% (22) 15,38% (4) 0% (0) 0% (0) 84,62% (22) 15,38% (4) 0% (0) 0% (0) 

5.C 54,17% (13) 33,33% (8) 4,17% (1) 8,33% (2) 56,52% (13) 34,78% (8) 0% (0) 8,7% (2) 

6.A 47,83% (11) 39,13% (9) 4,35% (1) 8,7% (2) 47,83% (11) 43,48% (10) 4,35% (1) 4,35% (1) 

6.B 18,18% (4) 77,27% (17) 0% (0) 4,55% (1) 25% (5) 75% (15) 0% (0) 0% (0) 

7.A 72% (18) 20% (5) 4% (1) 4% (1) 60% (15) 32% (8) 8% (2) 0% (0) 

7.B 40% (10) 56% (14) 0% (0) 4% (1) 23,08% (6) 76,92% (20) 0% (0) 0% (0) 

8.A 28,57% (6) 57,14% (12) 14,29% (3) 0% (0) 23,81% (5) 61,9% (13) 14,29% (3) 0% (0) 

8.B 20% (3) 40% (6) 20% (3) 20% (3) 21,43% (3) 57,14% (8) 7,14% (1) 14,29% (2) 

9.A 20% (3) 73,33% (11) 0% (0) 6,67% (1) 14,29% (2) 85,71% (12) 0% (0) 0% (0) 

9.B 33,33% (8) 58,33% (14) 8,33% (2) 0% (0) 25% (6) 75% (18) 0% (0) 0% (0) 

ce
lk

e
m

 67,05%   
(346) 

27,33%  
(141) 

2,13%   
(11) 

3,49% 
(18) 

63,99% 
(327) 

31,31% 
(160) 

1,57%      
(8) 

3,13%  
(16) 

*Údaje k datu 30. 9. 2018 
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Tabulka č. 12: Přehled klasifikace chování* 

CHOVÁNÍ 
1.pololetí 
(počet žáků) 

1.pololetí 
(%) 

2.pololetí 
(počet žáků) 

2.pololetí 
(%) 

I. stupeň 338 x 330 x 

-z toho velmi dobré 338 100% 330 100% 

-z toho uspokojivé 0 0% 0 0% 

-z toho 
neuspokojivé 

0 0% 0 0% 

II.stupeň 162 x 164 x 

-z toho velmi dobré 206 97,63% 161 98,17% 

-z toho uspokojivé 
 

4 1,89% 3 1,83% 

-z toho 
neuspokojivé 

1 0,48% 0 0% 

*Údaje k datu 30. 9. 2018 

 

Tabulka č. 13: Přehled výchovných opatření 

VÝCHOVNÁ 
OPATŘENÍ* 

Pochvala  
TU 

Pochvala  
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka  
TU 

Důtka  
ŘŠ 

1. A 21 0 0 0 0 

1. B 18 0 0 0 0 

1. C 20 0 0 0 0 

2. A 8 0 0 0 0 

3. B 23 0 0 0 0 

2. C 21 0 0 0 0 

3. A 12 0 0 0 0 

4. B 9 0 1 0 0 

4. C 8 0 2 0 0 

5. A 15 0 0 0 0 

5. B 12 0 2 1 0 

       4.    C 17 0 1 0 0 

       5.    A 4 0 0 0 0 

6. B 13       0 0 0 0 

6. C 13 0 4 2 0 

7. A 8 0 0 2 0 

7. B 9 0 3 1 1 

8. A 15 0 0 2 0 

8. B 4 0 3 2 0 

9. A 17       0 2 1 0 

9. B 3 0 5 1 2 

*údaje jsou jen za 2. pololetí 2017/18 
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 Absence žáků 

Tabulka č. 14: Počty hodin za školní rok 2017/18 (do 30. 6. 2018) 

ROČNÍK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. celkem 

Počet žáků 123 148 137 148 150 91 102 73 78 1050 

Počet 
omluvených 
hodin 

4582 5663 6038 5826 6508 4762 7049 5743 5458 51629 

Omluvené 
hodiny na 
žáka 

37,25 38,26 44,07 39,36 43,39 52,33 69,11 78,67 69,97 472,42 

Počet 
neomluvených 
hodin 

0 12 1 0 8 25 468 6 8 528 

Neomluvené 
hodiny na 
žáka 

0,000 0,081 0,007 0,000 0,053 0,275 4,588 0,082 0,103 5,189 

Zameškané 
hodiny celkem 

4582 5675 6039 5826 6516 4787 7517 5749 5466 52157 

 
 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Škola věnuje velkou pozornost žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Všichni jsou skrze své 

třídní učitele v kontaktu s pracovníky školního poradenského pracoviště a ve spolupráci s pracovníky 

školských poradenských zařízení (PPP a SPC).  

Tabulka č. 16:  Počet integrovaných žáků k 31. 8. 2018 

Počet žáků s podpůrným opatřením 1. – 4. stupně 38 

Počet žáků s IVP 34 

Podpůrná opatření a individuální vzdělávací plány pomáhají žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami upravenými metodami a formami zvládnout běžné učivo, zakoupit předměty pro speciální 

péči, upravit obsah vzdělávání nebo hodnocení, podpořit v domácí přípravě či jinak zorganizovat 

výuku. 

 Nadaní žáci 

Průběžné monitorování výsledků vzdělávání pomáhá identifikovat i žáky vykazující znaky nadání, kteří 

také využívají služeb školských poradenských pracovišť. Ve škole byli v posledních měsících mezi 

nadané zařazení zvláště žáci se sportovním nadáním. Ostatní žáci s výbornými znalostmi 

reprezentovali školu v okresních soutěžích (viz kapitola Úspěchy žáků). 

 Úspěchy žáků 

S podporou vyučujících jednotlivých předmětových komisí se žáci zapojili v průběhu školního roku do 

řady soutěží, ve kterých v některých případech i velmi úspěšně umístili v krajských kolech nebo 
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celostátním kole. Mezi nejčastější patří olympiády matematické, biologické, chemické, fyzikální, 

zeměpisné, dějepisné, z českého jazyka, z anglického jazyka. Uskutečnily se soutěže – Matematický 

klokan, Pythagoriáda, Logická olympiáda, Biologická olympiáda, Dějepisná olympiáda, dopravní 

soutěž BESIP, Finanční gramotnost, O pohár jáchymovské mincovny, sportovní soutěže olympiády 

AŠSK I. a II. stupně.  

Celkový přehled všech úspěchů je součástí příloh této zprávy a byl sestaven za přispění všech 

vyučujících 1. a 2. stupně. 

Tabulka č. 17: Přehled nejvýznamnějších úspěchů žáků ve školním roce 2017/18 

Soutěž Úspěch 
v okresním 
kole 

Úspěch 
v krajském kole 

Úspěch 
v celostát.kole 

Jméno žáka 

Logická olympiáda   1. místo 
12. místo 

Oeding Leonard,(5.C) 
Moura Ian (5.B) 

Zeměpisná olympiáda 1.místo 2.místo  Radek Tomšík (7.A) 

Matematická olympiáda 1.místo   Leonard Oeding (5.C) 

 8.místo   Ema Sochorová (5.B) 

 5.místo   Do Die Linh (5.B) 

 2.místo   Kateřina Bílková (7.A) 

Pythagoriáda 3.místo   Leonard Oeding (5.C) 

 6.místo   Ela Kašparová (5.B) 

 2.místo   Radek Tomšík (7.A) 

 6.místo   Lukáš Zeman (7.A) 

Dějepisná olympiáda  8.místo  Pavel Gregor  

  15.místo  Ladislav Vobořil 

Anglický  jazyk 
(olympiáda) 

2.místo 1.místo 10. místo Ding Trong Quoc Huy 

Stolní tenis 3.místo   starší žákyně  

BESIP (prevence) 1.-2.místo   mladší žákyně  

  1.-2.místo  mladší žákyně 
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V oblasti primární prevence rizikového chování se škola řídí především školním řádem, Minimální 

preventivním programem ZŠ Jana Amose Komenského pro aktuální školní rok zveřejněný na 

webových stránkách školy, platnými metodickými doporučeními MŠMT, především Metodickým 

pokynem MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách (2016), Pomůckou k nově zakotveným právům 

a povinnostem pedagogických pracovníků (MŠMT, 2017) a doporučeními zveřejněnými ČŠI 

v Tematické zprávě Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách (2016).  

Prevenci rizikového chování organizoval ve škole školní metodik prevence ve spolupráci s dalšími 

členy školního poradenského pracoviště – výchovným poradcem, školním psychologem a sociálním 

pedagogem. Náplň práce školního metodika prevence je dána přílohou č. 3 vyhlášky č.72/2005 Sb. Na 

primární prevenci navazovaly také aktivity spojené s šetřením případů rizikového chování, konzultace 

s žáky a zákonnými zástupci popřípadě s dalšími orgány, jejichž přítomnost byla v šetření nutná 

(pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, OSPOD, Městská policie, Policie ČR). 

 

Nejčastější činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2017/18 

Tabulka č. 18: Aktivity v oblasti primární prevence a jejich častost ve školním roce 2017/18 

 AKTIVITY POČET 

P
R

EV
EN

C
E 

Přednášky Městské policie 
Karlovy Vary 

4x měsíčně / 4 třídy 

Adaptační kurz 1x ročně / třídy 6.A +6.B 

Preventivní aktivity 
jednotlivých tříd (projektové 
dny, přednášky odborníků 
z neziskových organizací, 
návštěvy seminářů v rámci 
tematiky) 

2x ročně / každá třída 

Individuální konzultace 
s rizikovými žáky 

2x týdně / všechny třídy nebo 
dle potřeby 

Práce se skupinkami 
ohrožených žáků v rámci 
projektu Rovný přístup (např. 
práce s žáky ohrožené 
neúspěchem) 

2x měsíčně/ průběžně všechny 
třídy 

Ř
EŠ

EN
Í V

Ý
SK

Y
TU

 

R
IZ

IK
O

V
ÉH

O
 

C
H

O
V

Á
N

Í 

   

Agrese ve škole 2x měsíčně/průběžně všechny 
třídy 

Záškoláctví 2 x měsíčně/průběžně všechny 
třídy 

Poruchy příjmu potravy 2x ročně/průběžně všechny 
třídy 

Nekázeň 1x týdně/průběžně všechny 
třídy 

F)    Údaje o  prevenci  sociálně  patologických  jevů 
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METODICKÉ VEDENÍ 
PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍKŮ 
V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREV. 

Vedení třídnických hodin – 
podpora a konzultace s třídními 
učiteli 

1xměsíčně / průběžně všechny 
třídy 

Konzultace s TU v problematice 
nekázně a záškoláctví 

2x týdně/ průběžně všechny 
třídy 

PRÁCE S ŽÁKEM/PEDAGOGEM 
V KRIZI 

Krizová intervence školního 
psychologa a sociálního 
pedagoga 

1x týdně/ průběžně všechny 
třídy 

ŘEŠENÍ VZTAHŮ V RÁMCI 
ŠKOLY (MEZI ŽÁKY VZÁJEMNĚ, 
PEDAGOG A RODIČ) 

Sociometrie třídních kolektiv a 
práce s výstupy  

5x ročně/ třídy dle potřeby 

Mediace mimořádných 
vztahových konfliktů mezi 
žáky/rodiči 

2x ročně/ dle potřeby tříd 

Facilitace třídních schůzek 4x ročně/ dle potřeby 

 

 Aktivity primární prevence pro jednotlivé školní roky byly zahrnuty do ročního plánu a následně 

rozpracovány do měsíčních plánů. Každý měsíční plán byl zveřejněn na stránkách školy v sekci Úkoly. 

Mezi dlouhodobé plánované činnosti patřily především preventivní besedy s Městskou policí Karlovy 

Vary zaměřené na potlačování rizikového chování, prohlubování právního vědomí a zvyšování pocitu 

bezpečí u dětí a mládeže. Tradiční preventivní aktivitu plánovanou již na konci předchozího školního 

roku zastupují adaptační kurzy pro šesté ročníky, které mají za cíl vytvořit bezpečnější klima při 

tvorbě nových třídních kolektivů, nebo projektové dny, které podporovaly prohlubování dobrých 

mezilidských vztahů v rámci třídních kolektivů. Do dlouhodobého plánu byl ve školním roce 2017/18 

naplánován seminář s metodičkou primární prevence Pedagogicko-psychologické poradny na téma 

Bezpečné klima ve třídách s cílem obohatit třídní učitele o nové inspirace v třídnických hodinách. 

Tabulka č. 19 : Besedy s Městskou policií Karlovy Vary ve školním roce 2017/18 

Městská policie a policie ČR 
Dopravní výchova 
Závislosti – tabák, alkohol, drogy, hazardní hry 

2.ročníky 

Mezilidské vztahy – šikana, trestné činy 
Internetová komunikace, kyberšikana 
Dopravní výchova a bezpečné prázdniny 

3.ročníky 

10 pravidel (jak se nestat obětí trestného činu) 
Šikana a kyberšikana 

6.ročníky 
 

Umíte svědčit (svědecká výpověď) 
Pohlavní zneužívání (ochrana osob mladších 15 
let) 

7.ročníky  

Malý boj za velkou věc (poškozování cizí věci - 
sprejerství) 
Drogy  
Neviditelní bikeři (bezpečnost silničního 
provozu) 
 

8.ročníky 
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 Zájmová činnost 

V rámci mimoškolních aktivit jsou dětem přístupné zájmové kroužky. Mezi oblíbené patří např. 

kroužek florbalu, kroužky košíkové (ve spolupráci s BK Lokomotiva), volejbalu  (ve spolupráci např. s 

Volejbalovým klubem Karlovy Vary). Sportovní aktivity žáků jsou podporovány i během přestávek - 

žáci mohou hrát ve vestibulu školy stolní tenis. Škola podporuje jazykové dovednosti žáků, po 

vyučování probíhá výuka anglického jazyka pro I. stupeň ve spolupráci s organizací Wattsenglish, jež 

pořádá výuku angličtiny s rodilým mluvčím. Pokračovala spolupráce s firmou „Angličtina není dřina“, 

která nabízela pro žáky 1. stupně výuku anglického jazyka. V rámci přípravy žáků 9. ročníku na 

přijímací zkoušky byly žákům nabídnuty kroužky příprava z matematiky nebo českého jazyka. V rámci 

přípravy na přijímací zkoušky škola zakoupila multilicenci www.proskoly.cz, která obsahuje testové 

úlohy. Žáci mohli při vyučování i z domova pracovat v Moodle – internetovém výukovém prostředí.  

Žáci školní družiny se zúčastňovali pohybových aktivit v rámci projektu MŠMT „Hodina pohybu 

navíc“. Žáci mohli navštěvovat kroužek Duhové dílny – práce s keramikou. Pro žáky II. stupně je nově 

přístupný kroužek Robotika ve spolupráci se SPŠ Ostrov. Od školního roku 2017/18 se žáci s jednou 

učitelkou zapojili do nového projektu „Inženýr junior“ pod vedením SPŠ. 

Tabulka č. 20: Přehled kroužků nabízených žákům v rámci školy 

NÁZEV KROUŽKU MÍSTO KONÁNÍ KOMU JE URČEN VEDOUCÍ KROUŽKU 

pěvecký kroužek Notička prostory škol. družiny žáci I. st. pí.Krásná 

výtvarný  kroužek Paletka prostory škol. družiny žáci I. st. pí. Rentková 

sportovní kroužek Zdatlík školní tělocvična žáci I. st. pí. Merglová 

kroužek pracov. činností Šikulka školní družina žáci I. st. pí. Špoulová 

keramický kroužek škola žáci I. st. Mgr. Nováčková 

florbal školní tělocvična žáci I. st. pí. Černíková 

florbal FB Hurrican KV školní tělocvična žáci II. st. p. Grundler 

atletický kroužek školní tělocvična žáci školy TJ Triatlet KV 

volejbal školní tělocvična žáci školy VK Karlovarsko 

volejbal školní tělocvična žáci školy VK Karlovy Vary 

Hodina pohybu navíc školní tělocvična žáci školy Mgr. Tvrdková 

Basketbalový kroužek školní tělocvična žáci II. st. Mgr. Tvrdková 

Basketbalový kroužek školní tělocvična žáci II. st. Mgr. Slabyhoud 

Žákovský parlament škola žáci školy Mgr. Neumann 

Studentský parlament škola/MM KV žáci školy Mgr. Hodačová 

JAKOMÁČEK škola žáci II.st. Mgr. Hodačová 

angličtina WHAT ENGLISH škola žáci I. st. Mgr. Funková 

Angličtina není dřina škola žáci I. st. Mgr. Teturová 

Robotika škola žáci II. st. pí. Malá 

Hra na zobcovou flétnu škola žáci školy Mgr. Fajkusová 

Hra na klavír; trubku škola žáci školy Mgr. Fajkus 

 



 Výroční zpráva za školní rok 2017/2018            

 ZŠ Jana Amose Komenského, Karlovy Vary 

20 
 

  Poradenské služby 

Podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních a její novely č. 197/2016 Sb. vytvořila škola v roce 2016 školní 

poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které se ve školním roce 2017/18 se rozšířilo o další 

odborníky. Od října 2017 bylo financování ŠPP podpořeno projektem „Rovný přístup“ – Výzva 22 

OPVVV. 

Tabulka č. 21: Složení školního poradenského pracoviště ve školním roce 2017/18 

Pozice ve ŠPP  

Výchovný poradce Mgr. Pavel Nováček 

Školní metodik prevence Mgr. Ladislav Neumann 

Školní psycholog Mgr. Lenka Zachardová 

Sociální pedagog Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková 

 

Náplň práce výchovného poradce je stanovena výše uvedenou vyhláškou. Mezi standardní činnosti 

výchovného poradce patří činnosti výchovného poradenství a kariérové poradenství. Výchovný 

poradce se dále zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 27/2016Sb. O 

těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky 

monitoruje žáky s výukovými problémy a předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další 

péči o tyto žáky, vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na 

zpracování dokumentace pro integrované žáky. Poskytuje informace o činnosti specializovaných 

školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o 

možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. Ve spolupráci se školním 

metodikem prevence organizuje také výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, 

přednášky apod.) Dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou 

poradnou, speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče, s orgány péče o děti, s 

policií apod. 

Náplň práce školního metodika prevence je blíže popsána již v kapitole 6. Mezi nejdůležitější aktivity 

patří tvorba, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu 

Zaměřuje se na realizaci aktivit školy zacílených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, 

sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního 

chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování. Zajišťuje 

metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. 

Vyhledává vhodnou podporu směřující k odstranění rizikového chování. 

Náplň práce školního psychologa - provádí psychologickou diagnostiku za účelem stanovení 

vzdělávacích opatření pro žáka, individuální diagnostiku, intervenci a poradenské vedení žáků se 

vzdělávacími a výchovnými potížemi, které ovlivňují vzdělávání žáků. Provádí skupinovou a 

individuální psychologickou diagnostiku a intervenci v případech vzdělávacích a výchovných 

problémů, psychologickou prevenci a reedukaci, poradenské vedení žáků s výchovnými nebo 

vzdělávacími problémy, zejména obtížemi v adaptaci na školní prostředí nebo sociálně-vztahovými 

problémy, poradenské služby pro zákonné zástupce žáků, metodickou pomoc pedagogickým 
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pracovníkům škol v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s výchovnými 

problémy a s rizikovým chováním, krizovou intervenci, zpracování zprávy z konzultací, zpracování 

doporučení ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a je v součinnosti s PPP. 

Náplň práce sociálního pedagoga - provádí odborné činnosti v oblasti sociálních intervencí, realizuje 

analytické a metodické činnosti v sociální oblasti zaměřené na jednotlivce nebo školní třídu, v rámci 

poradenské služby realizuje sociometrická šetření, zajišťuje komunikaci s žáky a jejich zákonnými 

zástupci, spolupracuje v multidisciplinárním týmu, v rámci něhož poskytuje informace v rozsahu 

potřebném pro podporu při vzdělávání žáka, spolupracuje a podílí se na získávání podkladů v rámci 

poradenské služby, podílí se na stanovení návrhu podpůrných opatření, spolupracuje s dalšími 

osobami, jejichž činnost ovlivňuje poskytování poradenských služeb, zejména jinými školskými 

poradenskými zařízeními a orgány veřejné moci, poskytuje sociální poradenství a poradenství o 

sociálních službách nebo sociální rehabilitaci dostupnou v daném regionu, poskytuje informace a 

zprostředkovává kontakt s institucemi poskytujícími pomoc a podporu žákům uvedeným v § 16 odst. 

9 školského zákona. 

 

 
g) Údaje o  dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Tabulka č. 8: Přehled vzdělávacích programů ve školním roce 2017/18 

Speciální pedagogika – VŠ vzdělávání Zástupce pro II.stupeň/ 1 pracovník 

Výchovné poradenství 1 pracovník 

Internet bezpečně 2 pracovníci 

První pomoc (Červený kříž) 1 pracovník 

English Pronunciation aneb výslovnost je třeba 
pěstovat u žáka i učitele 

1 pracovník 

Seznamte se prosím: Windows 10 1 pracovník 

Vytváříme testy a kvízy a sbíráme zpětnou vazbu 1 pracovník 

Jak na video 1 pracovník 

Inspirace pro učitele - Matematická gramotnost 1 pracovník 

Metodicko-didaktický seminář v NJ: Gramatika 
v kontextu 

1 pracovník 

Metodicko-didaktický seminář v NJ: Fonetika 
kontrastivně kreativně 

1 pracovník 

Koordinátor EVVO 1 pracovník 

Fondy transfery pro ÚSC a DSO 1 pracovník 

Gramatika v kontextu  

Konference – Rozvoj myšlení v odlišných 
podmínkách 

 

Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena 
Feursteina I.  (FIE) 

4 pracovníci 
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Novinky v právních předpisech škol 1 pracovník 

Novinky v předlékařské první pomoci 4 pracovníci 

GDPR srozumitelně a prakticky 1 pracovník 

Profesní průprava zástupců ředitele 1 pracovník 

FIE – 2. setkání Center kolegiální podpory 2 pracovníci 

Inspirační seminář FIE Praha 3 pracovníci 

Bezpečné klima ve třídě 15 pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity 

V měsíci dubnu se konala akce zaměřená na ekologii a životní prostředí DEN ZEMĚ, do které byla 

zapojena celá škola. Žáci uklízeli okolí školy (sbírali odpadky, čistili trávníky, křoví apod.). Aktivita se 

uskutečnila v rámci soutěže Chceme čisté město, kterou vyhlašuje Magistrát města Karlovy Vary. 

Škola se účastní této akce již několik let a mezi zúčastněnými se umisťuje na předních místech.  

Žáci z I. stupně byly zapojeni do „Putování s velrybou Varybou“, které za podpory města organizuje 

učitelka ze ZŠ Konečné Karlovy Vary. Děti spolu se svými třídními učitelkami procházely po určené 

h)   Údaje o aktivitách  a prezentaci školy 
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trase a plnily úkoly zaměřené na ověřování vědomostí o našem městě, jeho historii i současnosti. 

Tato tradiční akce probíhá na začátku každého školního roku. 

Jako každý podzim tak i letos se žáci II. stupně zúčastnili filmových projekcí v rámci akce Tourfilm a 

folklórního festivalu Svět tančí. 

Každoroční oslava výročí otevření sportovního areálu školy se konala i ve školním roce 2017/18 

v měsíci říjnu 2017 a vrcholila sportovním dnem. Této akce se účastnili žáci z 3. -  9. ročníku. 

V měsíci listopadu 2017 se ve vestibulu školy uskutečnila výstava „POST BELLUM – Příběhy našich 

sousedů“.  Na tuto akci navázala celostátní sbírka pro válečné veterány. Škola v této sbírce vybrala 

nejvyšší finanční částku v Karlovarském kraji. 

Jako každý rok, tak i letos v adventním období, reprezentovali žáci školní družiny pod vedením 

vychovatelky paní Krásné a žáci II. stupně vedeni Mgr. Volopichovou školu při Vánočním zpívání na 

vánočních trzích města Karlovy Vary. Na Mikuláše se žáci 9. ročníků převlékli do masek Mikuláše, 

čerta a anděla a navštívili třídy na I. stupni V tuto dobu ve škole probíhaly pro zájemce také různé 

soutěže - vánoční ping-pong, vánoční florbalový turnaj, besídky tříd a velká kolektivní besídka žáků II. 

stupně, která se konala v prostorách Lidového domu. Na I. stupni pořádaly paní učitelky vánoční 

výtvarnou soutěž.  

V prosinci 2017 škola organizovala bruslení pro žáky školy v KV Areně. Sportovní aktivity doplnil 

lyžařský kurz na Bublavě pro žáky 7., 8. a 9. ročníků.  

V tomtéž měsíci se ve škole uskutečnil i „Projekt HOP – Hravě o pohlavně přenosných chorobách“ 

určený pro žáky vyšších ročníků II. stupně. 

Poprvé v tomto školním roce proběhla v tělocvičně školy besídka v anglickém jazyce pro žáky                  

I. stupně.  

V měsíci březnu 2018 se žáci II. stupně a žáci z 5. ročníků zúčastnili Festivalu dokumentárních filmů             

o lidských právech „Jeden svět“ pořádaného organizací Člověk v tísni. V květnu 2018 se ve 

slavnostním sále Grandhotelu Pupp Karlovy Vary uskutečnila akce Planeta Země – projekce 

„Myanmar - divoká cesta do barmské říše" pořádaná v rámci unikátního projektu Planeta Země 3000.  

Nadále pokračovalo Národního testování SCIO, do kterého se zapojili žáci 9. ročníku. Testy zjišťovaly 

studijní předpoklady žáků, jejich vědomosti v matematice a v českém jazyce. Škola se účastnila také 

testování InspIS, které realizovala ČŠI. Jednalo se o testování matematické gramotnosti žáků                      

9. ročníku prostřednictvím internetu. V tomto školním roce se uskutečnilo také testování ČŠI TIMS a 

PISA. 

Žáci 1. až 3. tříd školní družiny se zapojili do projektu MŠMT „Hodina pohybu navíc“, který je zaměřen 

na rozvoj pohybových dovedností žáků školních družiny v rámci kroužků.  

V roce školním 2017/18 byl realizován projekt „Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – 

cizinců z třetích zemí“ v rámci rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách; 

č. j. MSMT24632/2016; modul A).  
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Na přelomu měsíců května a června 2018 proběhlo v KV Areně celorepublikové finále škol ve 

volejbale. Vybraní žáci školy pomáhali pořadatelům při organizaci této akce, ostatní žáci se této 

sportovní události účastnili jako diváci. Akce byla velmi zdařilá a setkala se u dětí s velkým nadšením. 

Tradičně se v závěru školního roku 2017/18 uskutečnil Den dětí – ŠKOLA NARUBY, kdy si žáci „ hráli“ 

na učitele a učitelé na žáky. V závěru školního roku proběhla také celoškolní sportovní Olympiáda. 

Během celého školního roku žáci I. i II. stupně průběžně navštěvovali koncerty KSO Karlovy Vary                

a divadelní představení v Městském divadle Karlovy Vary. Žáci 9. tříd se účastnili exkurze na 

Neviditelnou výstavu, navštívili také Parlament ČR a památník Terezín. 

Pokračoval projekt „Adopce afrických dětí“. Již od roku 2012 žáci i učitelé přispívají chlapci Munyao 

Mwanga na jeho celoroční studium a zdravotní pojištění. 

 
Žákovský parlament 

Žákovský parlament tvoří skupina žáků (zpravidla dva žáci z každé třídy), kteří od svých spolužáků ve 

třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by se mohlo ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách 

parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně 

informují o své činnosti. Žákovský parlament pracuje pod vedením zkušeného pedagoga.  

Mezi hlavní poslání této žákovské aktivity patří: 

 podpora informovanosti napříč školou, 

 zvyšování zájmu žáků o školní společenství, 

 vedení děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu, 

 pomoc žákům nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a 

dávat jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat. 
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V průběhu školního roku 2017/18 proběhlo několik kontrol ČŠI a kontrola Oblastního inspektorátu 

práce. Nikdo ze zástupců současného vedení školy však žádné z uvedených kontrol osobně přítomen 

nebyl. Proto je následující komentář této kapitoly sestaven ze zdrojů, které jsou ve škole k dispozici - 

zprávy v datové schránce a administrativních záznamy uložené ve složce kontrol. Kontroly ČŠI 

probíhaly ve dvou případech na základě postoupení Magistrátu města Karlovy Vary, ve dvou 

případech na základě podnětu na ČŠI. 

Dne 20. 9. 2017 proběhla inspekční činnost, jejímž předmětem bylo prošetření stížnosti postoupené 

ČŠI Magistrátem města Karlovy Vary. Stížnost souvisela s výchovou a vzděláváním a týkala se 

stanovení a zajištění dohledu nad žáky tříd o přestávkách v závěru školního roku 2016/17 a činností 

pedagogického pracovníka školy. Výsledek šetření je popsán ve zprávě, kde stížnost byla 

vyhodnocena v některých bodech jako neprokazatelná či nedůvodná. 

Dne 11. 11. 2017 byla Českou školní inspekcí škole podstoupena stížnost na chování zástupce 

ředitele, která byla školou prošetřena. ČŠI byly odeslány výsledky šetření ředitelky školy se závěrem, 

ve kterém byla stížnost vyhodnocena jako nepředmětná.  

Dne 9. 2. 2018 podstoupil Magistrát města Karlovy Vary stížnost ČŠI směřovanou proti rozhodnutí a 

personálním zásahům ředitelky školy do zajištění lyžařského výcviku kurzu pořádaného školou od 8. 

1. -12. 1. 2018. Druhá část stížnosti se týkala zajištění řízení školy v době konání lyžařského výcviku, 

kdy se měl statutární zástupce školy účastnit lyžařského výcviku jako instruktor, i když v té době 

vykonával funkci statutárního zástupce ředitelky školy. Obě stížnosti byly vyhodnoceny jako 

nedůvodné. 

Dne 6. 4. 2018 provedla ČŠI inspekci na základě stížnosti, která se týkala kvality matematického 

vzdělávání z důvodu dlouhodobé nemoci vyučující, velkého množství suplovaných či neodučených 

hodin a umístění kamery v kmenové učebně. ČŠI vyhodnotila stížnost jako nedůvodnou, v posledním 

případě jako neprokazatelnou. 

Dne 4., 5., a 20. 4. 2018 provedl kontrolu Oblastní inspektorát práce v oblasti dodržování povinností 

na úseku odměňování zaměstnanců, povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr, na úseku rovného zacházení a povinnosti na úseku součinnosti 

zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance. Z předložených dokumentů ani z jednání 

nebylo možné v některých případech učinit závěr konstatující nedodržování platných ustanovení ze 

strany kontrolované osoby. Ve dvou případech konstatoval inspektorát práce porušení platných 

ustanovení. 

 

 

i)   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
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Příjmy 

Tabulka č. 20: Přehled přijatých dotací v roce 2017 

 Druh příjmu Kč 

1. poskytnutý provozní příspěvek od MM KV   4 230 000,00  

2. transfery od KÚ na mzdy a ONIV 23 255 000,00 

3. transfery ze SR a státních fondů, včetně EU       692 000,00 

  

Tabulka č. 21: Přehled přijatých prostředků z Šablon 1 

Název projektu  Kč 

Projekt ESF - ÚZ 33 063 
„Rovný přístup“ 

příjem       691 506,00 

čerpání k 31.12.2017         66 166,20 

 

Tabulka č. 22: Základní ekonomické ukazatele o hospodaření organizace v roce 2017 

Druh činnosti  Kč 

Hlavní činnosti náklady 29 874 000,00 

výnosy 29 923 000,00 

Hospodářský výsledek 
hlavní činnosti 

        49 000,00 

Doplňková činnost náklady 602 000,00 

výnosy 776 114,00 

Hospodářský výsledek 
z doplňkové činnosti 

 174 114,00 

Celkový hosp.výsledek  223 114,00 

 

Výdaje 

Tabulka č. 23: Investiční výdaje (prostřednictvím Fondu investic)* 

Druh výdaje Kč 

Čištění kanalizace     8 280,00 

Dodání a montáž rolet do tříd 170 126,00 

Oprava rampy ŠJ, oprava dlažby u 
vchodů do ŠJ a ŠD 

  29 500,00 

Výměna podlahové krytiny v učebně 
fyziky 

  46 932,00 

Výměna osvětlení v učebně přírodopisu  25 644,00 

Oprava terminálu ŠJ, úprava umístění 
čtecí jednotky 

 31 493,00 

Malířské a natěračské práce  44 335,00 

*údaje platné za rok 2017 

j)    Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017 
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Nejvyšší položky v neinvestičních nákladech zastupovaly opravy a udržování (416 tis. Kč), drobný 

majetek do 3.000 Kč (125 tis.), spotřeba čisticích prostředků (113 tis), poplatky za bankovní služby (53 

tis.).  

Všechny výše uvedené informace o hospodaření školy v roce 2017 sestavila pro tuto výroční zprávu 

ekonomka školy Daniela Macečková na základě výsledků hospodaření schváleného ředitelkou školy 

působící ve funkci do 31. 7. 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rozvojové programy 

Ve školním roce 2017/18 nebyla škola zapojena do žádných mezinárodních programů. 

Škola se zapojuje do rozvojových programů vyhlašovaných MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. Nadále v tomto školním roce pokračoval projekt „OVOCE a MLÉKO DO ŠKOL“. 

Všichni žáci I. a II. stupně dostávali po celý rok 1x týdně zdarma jeden kus ovoce či zeleniny a mléčný 

výrobek.   

Realizací projektu „Rovný přístup“ – výzva 22 OPVVV se  na podporu žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami zapojil školní psycholog a sociální pedagog. Další aktivity tohoto projektu směřují 

k podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem formou doučování, vytvořením klubu deskových 

her, klubu logiky. Projektem by měly být zvyšovány vzdělávací kompetence pedagogů v oblasti 

inkluze a čtenářské gramotnosti. Projekt je realizován od září 2018 do srpna 2019. 
 

k)    Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
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l)   Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 
 

Nikdo z pedagogů nebyl v tomto školním roce zapojen do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení. 

 

m)   Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
 

Nadále v tomto školním roce pokračoval projekt „OVOCE a MLÉKO DO ŠKOL“. Všichni žáci I. a II. 

stupně dostávali po celý rok 1x týdně zdarma jeden kus ovoce či zeleniny a mléčný výrobek.   

 

Vedení školy spolupracovalo ve školním roce 2017/18 se dvěma školními odborovými organizacemi, 

které prováděly kontrolu čerpání peněz z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Zaměstnancům 

byly poskytnuty finanční prostředky z FKSP na úhradu vitamínů, příspěvky na stravování, rekreace, 

tělovýchovu a sport, na další vzdělávání, na dary k životnímu i pracovnímu jubileu. V červnu 2017 byla 

uzavřena nová kolektivní smlouva. S oběma organizacemi byl projednán návrh čerpání rozpočtu FKSP 

na rok 2017 a plán čerpání dovolených.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n)   Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
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Tato výroční zpráva byla sestavena 2 měsíce po předání školy novému vedení školy (změna ředitele i 

obou zástupců školy). K její tvorbě nebyly od okamžiku předání dobře dostupné všechny potřebné 

evaluační informace o průběhu a ukončení všech rozvojových programů, aktivit a veřejných 

prezentací školy. Jako motivační zdroj pro součinnost informací byla použita Výroční zpráva o činnosti 

školy za školní rok 2016/17 vypracovaná dne 11. října 2017 Mgr. Monikou Preňkovou, školní matrika, 

inspekční zprávy, výkazy o základní škole, hospodářské výsledky školy za rok 2017 a 1. pololetí roku 

2018, informace personalistky školy, zprávy z datové pošty, archiv sekretariátu školy Vyhláška 

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

K sepsání uvedených úspěchů a výsledků školy přispěli především učitelé a ostatní zaměstnanci školy. 

 

Podklady pro výroční zprávu zpracovaly: 

 Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíková ředitelka školy 

 Janette Lichnovská   administrativně-ekonomická pracovnice 

 Mgr. Radka Hodačová  zástupkyně školy pro II.stupeň 

 Daniela Macečková   ekonomka školy 

 Andrea Maidlová   personalistka školy 

 

 

 

  

V Karlových Varech dne 18. 11. 2018   Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková  

          ředitelka školy 

 

Pedagogická rada projednala dne 26. 10. 2018 

 

Školská rada schválila dne: 4. 12. 2018 

 

 

 o)  Závěr 
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p)  Seznam příloh 
 

Příloha č. 1: tabulka školních akcí 


