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1. Charakteristika školy 
Vedení školy:  

ředitel školy:    Mgr. Josef Vlček 
zástupce ředitele:   Mgr. Helena Říhová 
výchovný poradce:   Mgr. Miroslav Pokorný 
vedoucí vychovatelka ŠD:  Ivana Krupková 
vedoucí stravování:    Hana Daňková 
 

  Škola vyučuje podle oboru: 79-01-C/01  Základní škola 
  Název ŠVP:   Škola pro život 

 
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace, je plně organizovaná škola 

s devíti postupnými ročníky. Od 1.1.2003 je ZŠ příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 
Zřizovatelem je Město Kraslice, náměstí 28.října  1438, 358 20 Kraslice. Kapacita školy je 380 žáků.   

Součástí školy je také školní družina a školní jídelna. Učebny jsou umístěny v I. a II. patře 
hlavní budovy, ve vstupním pavilonu, v budově zvané „Plzeňka“ a 2 třídy jsou v budově školní družiny. 
V přízemí hlavní budovy je umístěna poměrně malá tělocvična, kancelář sekretářky, ředitelna a 
sborovna. Naše škola má kombinovanou odbornou učebnu fyziky a chemie a učebnu výpočetní 
techniky. Ke škole patří také školní dílny a cvičná kuchyňka. Ve třech odděleních školní družiny tráví 
volný čas  žáci I. – IV. ročníku. Budova školní družiny je blízko školy. Je to krásná vila, obklopená 
velkou zahradou. Kapacita  ŠD byla navýšena na 100 dětí. Škola je dobře vybavená učebnicemi, 
školními pomůckami, didaktickou technikou, výukovým SW. Průběžně jsou doplňovány tituly 
v žákovské a učitelské knihovně. Ve sborovnách mají učitelé k dispozici do sítě propojené počítače, 
tiskárny a kopírky. Létě 2017 byla dokončena projektová dokumentace k dostavbě odborných učeben a 
tělocvičny školy. Tato dostavba bude zahájena v měsíci  září 2018. 

 
 Školní rok 2017/2018  byl zahájen 4.  9.  2017 s 10 třídami na I. stupni a 6 třídami na II. stupni. 

Otevřeli jsme 2 první třídy a čtyři oddělení ŠD. Žáci 3a byli rozděleni do paralelních tříd. 
Celkem nastoupilo 33 pedagogických pracovníků, z toho 11 na I. st., 14 na II. st.,  
4 asistentky pedagoga a 4 vychovatelky ve ŠD.  
Kvalifikovanost na začátku šk. r.  : na I. st. 8 kvalifikovaných, na II.st. 13 kvalifikovaných 
pedagogických pracovníků.  
Dálkově studovali p. kolegyně Chmelíková, Hrachová a  Bc. Kuzebauch. 
Lucie Hrachová úspěšně složila 6. 6. 2018 závěrečné zkoušky na PF. 
 
 Na začátku roku bylo  346  žáků, na konci roku   342  žáků.   
Naplněnost tříd  16 – 27 žáků.  
Volitelný předmět v 7. – 9. ročníku:  cvičení z matematiky, konverzace v anglickém jazyce 
Ve ŠD byla čtyři oddělení, o 100 žáků se staraly čtyři vychovatelky. 
 
Personální změny : 
29. 8. 2017 nastoupila jako učitelka ing. Veronika Humlová, 4. 9. 2017 nastoupila jako asistentka 
pedagoga Daniela Halajová, 3. 1. 2018 nastoupila jako učitelka  Lucie Hrachová.  3. 1. 2018 nastoupila 
jako asistentka pedagoga sl. Tereza Krotilová, která  byla od 19. 2. 2018 dlouhodobě nemocná  a 
zastupovala ji do 30. 6. 2018 sl. Michaela Věchetová. 
Na mateřské či rodičovské dovolené jsou k 30. 6. 2018 p. Čermáková, Mgr. Forraiová. 16. 11. 2017 
nastoupila na mateřskou dovolenou Mgr. Jiroušková  
 
Pracovní poměr ukončila k 31. 8. 2017 p. Klofátová a k 20. 11. 2017  p. Jandíková. 
Do školní jídelny   8. 9. 2017 nastoupila p. Marie Florková  a  3. 1. 2018                             p. Vladislava 
Řeháčková. 
Paní Vlasta Heroutová odešla k 30. 6. 2017 do důchodu. 21. 8. 2017 nastoupila                   p. Jana 
Lasoková jako uklízečka. K 30. 6. 2018 odešla do důchodu p. Vlasta Fejková a k 30. 6. 2018 odešla 
rovněž do důchodu p. Teresa Vitoušová. 
1. 7. 2018 nastoupil jako nový školník p. Roman Juránek. 
 
K 31. 7. 2018 odešla do důchodu Mgr. Helena Říhová. 
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Od  1. 8. 2018 se stal zástupcem ředitele Mgr. Jan Kuzebauch. 
  

2. Údaje o pracovnících školy k 1.9.2017. 
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ŘŠ Mgr. Vlček Josef   1   

ZŘ Mgr. Říhová Helena     1   

VP Mgr. Pokorný Miroslav    1   

1.A Mgr. Pašková Lenka   1   

1.B Mgr. Janková Edita     1   

2.A Mgr. Muchová  Alena   1   

2.B Mgr. Botlíková Lenka   1   

3.A Mgr. Horvátová Jana   1   

3.B Mgr. Pokorná Markéta   1   

4.A   Vaňátková Monika   0,955   

4.B   Chmelíková Michaela   1   

5.A Mgr. Kocifajová Jana   1   

5.B Mgr. Kuzebauchová Šárka   1   

6.A Mgr. Suchanová Kristýna   1   

6.B Mgr. Štípková Hana     1   

7.A Mgr. Pacovská Natálie 0,955   

8.A Mgr. Jiroušková Michaela   1   

8.B Mgr. Trohemčuková B.   1   

9.A Bc. Kuzebauch Jan   1   

            

  Mgr. Brunnerová  Barbora   1 uč.II.st. 

  Mgr. Dubšová Marie     0,591 uč. I.st. 

  Mgr. Edr Josef     0,364 uč.II.st. 

  Mgr. Kozumplíková Věra   0,682 uč.II.st. 

  Ing. Humlová Veronika   0,409 uč.II.st. 

  Mgr. Vojtěchová Hana   0,227 uč.II.st. 

              

            

vych.   Hronová  Jitka     1   

    Krupková Ivana   1 ved.vych. 

    Michorová  Lenka   0,6   

    Panušková Markéta   0,6   

asistentky 

  Andělová Blanka     0,75   

  Kursová Monika     0,5   

  Šmejkalová 
Veronika 

    0,5   

  Halajová Daniela   1   

ŠJ   Daňková Hana     1 
Vedoucí 

stravování 

    Heroutová Blanka   1 vedoucí kuchařka 

    Jandíková Alžběta   1   

    Schwarzová  Jana   1   
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    Flórková Marie     1   

správa             

    Fejková Vlasta     1,5   

    Lasoková Jana     1   

    Kančiová Jaroslava   1   

    Kmecová Růžena   1   

    Šudáková Yvetta   1   

    Vitoušová Teresa   1   

sekr.   Rau Michaela     0,75   

25 
 učitelé 22,18 

4 
 vychov. 3,2 

4 
 asist. 2,75 

12 
 ŠJ+spr.zam. 12,25 

 
 

3. Učební plán platný ve školním roce 2017/2018 

 
 

 Škola vyučuje podle oboru:   79-01-C/01  Základní škola 
Kromě povinných předmětů byly na škole zavedeny:  

- volitelné předměty: 
- cvičení z matematiky  
- konverzace v anglickém jazyce 

Školní rok 2017/2018
Učební plán školy pro 1. - 9. ročník  
Předmět Ročník Uč.dokument :  

1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 8.A 8.B 9.A

18 18 18 17 25 23 24 24 23 27 19 19 23 22 19 27

Český jazyk a literatura 9 9 10 10 9 9 8 8 7 7 4 4 4 4 4 5 5 111 116

CJ-němčina 2 2 2 2 2 8 10

      angličtina 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 13 39 52

Matematika 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 75 75

Informatika 1 1 1 1 1 2 5 7

Prvouka 2 2 2 2 3 3 14 14

Přírodověda 1 1 2 2 6 6

Vlastivěda 2 2 2 2 8 8

Chemie 2 2 2 2 6 8

Fyzika 2 2 2 1 1 2 2 10 12

Přírodopis 2 2 2 2 2 1 11 11

Zeměpis 2 2 2 2 2 1 11 11

Dějepis 2 2 2 2 2 2 12 12

Občanská výchova 1 1 1 1 1 1 6 6

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 17

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 23 24

Pracovní výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 18

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 32 36

Výchova ke zdraví 1 1 1 1 1 5 5

29 29 29 30 30 31

Volitelné předměty  :

Cvičení z M  1 1 1

Konverzace AJ 1 1 1 2 3 5

Celkem: 20 20 22 22 25 25 25 25 26 26 29 29 30 31 31 32 418

36 454 454

dělení hodin  

236 182

p
ro

 ž
á

ky

p
ro

 u
č

it
el

e

n
ár

ů
st

 h
o

d
in

 
(p

ro
 u

či
te

le
) 

 
d

ěl
en

ím
 t

ří
d



 
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace 

 

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018                                                     5/16                       
 
 

 
- zájmové kroužky 

- dyslektický kroužek 
Ostatní zájmová činnost byla organizována ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Kraslice. 
  
4. Přehledy počtů žáků ve třídách – srovnání na začátku a na konci školního roku. 

Třída 
Na začátku 

šk. roku 
Na konci 
šk. roku 

Změny Třídní učitel 

1.A 18 19 1 Mgr. Pašková Lenka 

1.B 18 18 0 Mgr. Botlíková Lenka 

1. ročník 36 37 1   

2.A 18 18 0 Mgr. Muchová Alena 

2.B 17 15 -2 Mgr. Botlíková Lenka 

2. ročník 35 32 -3   

3.A 25 24 -1 Mgr. Muchová Alena 

3.B 23 23 0 Mgr. Janková Edita 

3. ročník 48 47 -1   

4.A 24 24 0 Vaňátková Monika 

4.B 24 24 0 Chmelíková Michaela 

4. ročník 48 48 0   

5.A 23 24 1 Mgr. Kocifajová Jana 

5.B 27 26 -1 Mgr Kuzebauchová Šárka 

5. ročník 50 50 0   

6.A 19 20 1 Mgr. Suchanová Kristýna 

6.B 19 20 1 Mgr. Štípková Hana 

6. ročník 38 40 2   

7.A 23 21 -2 Mgr. Pacovská Natálie 

7. ročník 23 21 -2   

8.A 22 22 0 Mhr. Jiroušková Michaela,            
Mgr. Brunnerová Barbora 

8.B 19 18 -1 Mgr. Trohemčuková Bohumila 

8. ročník 41 40 -1   

9.A 27 27 0 Bc. Jan Kuzebauch 

9. ročník 27 27 0   

Celkem 346 343 -3   

1. stupeň 217 214 -3   

2. stupeň 129 128 -1   

  
 Škola patří mezi úplné základní školy. Přípravné třídy ani vyrovnávací třídy jsme neměli.  
Spádovost školy - škola nepatří mezi spádové, přesto do školy dojíždělo 87 žáků z okolních 

obcí. V následující tabulce je přehled počtu žáků podle místa bydliště na konci školního roku: 
    

Bublava 6 

Rotava                           64 
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Šindelová 2 

Jindřichovice 5 

Klingenthal 2 

Stříbrná     6 

Přebuz                            1 

Kraslice 256 

Josefov 1 

Celkem ve statistice                       343 

  
 Dojíždějícím žákům, kteří měli odpolední vyučování, bylo umožněno trávit volný čas ve II. 
patře přístavby školy. Měli možnost pracovat na počítačích, hrát stolní tenis, připravovat se do školy 
apod. V tomto prostoru byl v uvedené době zajišťován pedagogický dozor. 

V posledních letech počet žáků ve škole roste. 
šk. rok   2010/2011  284 žáků 
              2011/2012  299 žáků 
    2012/2013  299 žáků 
    2013/2014  315 žáků 
    2014/2015  334 žáků 
  2015/2016  348 žáků 
    2016/2017  340 žáků 

   2017/2018  342 žáků 
Předpoklad na šk. rok   2018/2019  360 žáků 

 
5. Údaje o zápisu do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 a výsledcích přijímacího řízení 

vycházejících žáků na SŠ. 

Počet dětí zařazených do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 ……….  47           
Děti zapsané v termínu zápisu .................................................................  42 

 Z toho po jednoletém odkladu …………………………………………… 6 
Povolen odklad povinné školní docházky ………………………………...11 
 
Umístění vycházejících žáků ve středních školách 

 

     
6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

  Absence 

  Počet omluvených hodin v I.pol. 13641  39,1  na žáka  
          ve II.pol.       18786  54,8  na žáka 

Celkem                                                    32427 hodin    

Osmiletá ISŠTE Sokolov 6
0 SOŠ pedagogická + Gymnázium K. Vary 2

Šestiletá TRIVIS  K. Vary 2
0 Obchodní akademie Karlovy Vary 1

Čtyřletá Střední průmyslová škola Ostrov 1
1 Střední škola SČMSD Praha 9 - Klánovice 1

CELKEM 0 CELKEM 1 CELKEM 13
14

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov 5
Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice 5
Střední škola živnostenská Sokolov 3
Střední škola logistická Dalovice 1

CELKEM 14
28

Gymnázium Sokolov

UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ 2017 - 2018

STUDIJNÍ OBORY
GYMNÁZIA STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLYKONZERVATOŘE

Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov

ABSOLVENTI CELKEM

UČEBNÍ OBORY
STUDIJNÍ OBORY CELKEM
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               Počet neomluvených hodin  v I.pol.        93    0,3  na žáka 
      ve II.pol.        126    0,4  na žáka  

Celkem                                                     219  hodin                                                                                                                                    
.                                                 
Ve školním roce 2017/2018 byly  uděleny: 

        1.pololetí       II.pololetí 
Pochvala ŘŠ  4    9  

                                    
Kázeňská opatření 
 
Důtka ŘŠ  10              13 
2. st. z chování           2    3 
3. st. z chování       2    3 

  
Na konci školního roku jsme měli 343 žáků,     
prospělo s vyznamenáním        209 žáků       
prospělo                                      131 žáků      
neprospěli      2 žáci       
opravné zkoušky konali   4 žáci - všichni úspěšně 
nehodnoceni z jednoho či více předmětů    0 

  
7. Práce metodických složek 

7.1. Zpráva o práci MS 1. stupně za rok 2017/2018 
 Předseda komise:   Mgr. Jana Kocifajová 
Členové komise:  učitelky 1. stupně 

  Plnění tematických plánů:   Splněny ve všech ročnících 

Komise měla ve školním roce celkem 9 schůzí a na nich se zabývala těmito tématy: 

Plán práce MS, zásady hodnocení a klasifikace, průřezová témata, den pro budoucí prvňáčky, 
žákovská knihovna, navázání spolupráce se  3. a  6. MŠ, termíny sportovních akcí, nabídka 
vánočního koncertu, návrhy na výstavu Vánoce a pohádky, pololetní ples, upřesnění 
organizace plesu, den pro budoucí prvňáčky, jarní výstava – Motýlí rej, příprava na Výpravu po 
škole a na zápis, MDD, požadavky na nákup PS na školní rok 2018 / 2019, kontrola splnění 
učebních plánů, kontrola plnění plánu práce MS - přehled soutěží,  

   
Přehled využívaných pomůcek:  

Interaktivní tabule, počítačové programy a pomůcky, které jsou součástí kabinetu 1. st.-  byly 
využívány průběžně v celém školním roce.  

 

Přehled soutěží – výsledky 

Mac Donald                                       

Přehazovaná – únor 

Florbal – březen 

Dopravní soutěž 

Sportovní den – Letem světem, čtenářská soutěž,  pololetní ples, návštěva dětí z MŠ, den pro 

budoucí prvňáčky, školní akademie, Den Země, Ukliďme Česko, pasování prvňáčků na čtenáře, 

vánoční besídka, Mikuláš, zimní výstava, jarní výstava, den dětí , lesní hry Muhlleiten, 

spolupráce se školou Montessori Schule v Plavně  

7.2. Zpráva o práci předmětové komise M-F-Ch-Inf ve školním roce 2017/2018 
    Složení předmětové ve školním roce 2017/18 

Předseda: Jan Kuzebauch 

Členové: Mgr. Trohemčuková, Mgr. Vlček, Mgr. Říhová, Mgr. Suchanová, Ing. Humlová 
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Práce předmětové komise: 

Komise měla celkem 4 jednání během školního roku, dále byla kontinuálně prováděna 

spolupráce v předmětu matematika. 

Nejčastěji řešená témata byla následující: 

• ŠVP a tematické plány 

• integrovaní žáci a žáci s SPU 

• pomůcky a vybavení kabinetů 

• předmětové soutěže 

• písemné práce, stanovení hodnocení a srovnání výsledků 

 

Přehled využívaných pomůcek: 

Interaktivní tabule – využívány v rámci možností daných jejich počtem na škole. Přetrvávají 

problémy se staršími tabulemi Smart, které nejsou kompatibilní s novou verzí softwaru. Dále je 

problém s použití softwaru Smart notebook na IT Epson, které není možné z licenčního ujednání a 

navíc není kompletně kompatibilní.   

Pomůcky, které jsou součástí kabinetů fyziky, chemie a matematiky byly využívány průběžně 

v celém školním roce.  

Vybavení učebny VT je ve vyhovujícím stavu a drobné nedostatky jsou odstraňovány průběžně.   

Vybavení učeben: 

V tomto školním roce byla provedena celková rekonstrukce učebny F a Ch.   

 

Výstupy komise: 

zprávy z jednání 

zprávy o výkonech žáků s SPU a IVP při čtvrtletních a pololetních písemných pracích 

zprávy o výsledcích předmětových soutěží - pravidelně předávány p. Brunnerové 

 
7.3. Zpráva o práci předmětové komise Tv, Pv, Př, Z 
 Složení předmětové ve školním roce 2017/18 

Předseda: Mgr. Bohumila Trohemčuková,   
Členové: Mgr. Suchanová, Mgr. Edr, Mgr. Kozumplíková, Mgr. Říhová, Mgr. Vlček,  
Mgr. Brunnerová, Bc. Kuzebauch, Mgr. Pokorný, Ing. Humlová, Mgr.  Suchanová 
Práce předmětové komise: 
Komise měla celkem 5 schůzek  během školního roku.  
Nejčastěji řešená témata byla následující: 
• ŠVP a tematické plány 

• integrovaní žáci a žáci s SPU 

• pomůcky a vybavení kabinetů 

• předmětové soutěže 
  

Přehled využívaných pomůcek: 
Interaktivní tabule – využívány v rámci možností daných jejich počtem na škole. Pomůcky, které 
jsou součástí kabinetů přírodopisu, zeměpisu a tělesné výchovy  byly využívány průběžně v celém 
školním roce.  
Vybavení učebny VT je ve vyhovujícím stavu a drobné nedostatky jsou odstraňovány průběžně.  

 
  Výsledky soutěží: biologická olympiáda – okresní kolo –1. místo 

                               zeměpisná olympiáda  - okresní kolo - 4. místo  
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                                                                                             1. místo 
                                                                  - krajské kolo -   3. místo 
 

Výstupy komise: 
zprávy z 5 jednání 
zprávy o výsledcích předmětových soutěží - pravidelně předávány  p. Brunnerové 
zprávy o výsledcích sportovních  soutěží - pravidelně předávány  p. Brunnerové 

 
   Hodnocení práce předmětové komise Čj, Cj, D, Ov, VKZ, Hv, Vv 

Komise měla celkem 4 jednání během školního roku. 

• ŠVP a tematické plány 
• integrovaní žáci a žáci s SPU 
• pomůcky a vybavení kabinetů 
• předmětové soutěže 
• písemné práce a jejich hodnocení 

    Plnění tematických plánů:  - všechny tematické plány učiva byly splněny 
 

Přehled využívaných pomůcek: Interaktivní tabule, slovníky pro výuku cizích jazyků a 
českého jazyka, mapy, nástěnné tabule, CD, DVD , vlastní prezentace, učebna výpočetní 
techniky, malířské stojany, zpěvníky, hudební nástroje (piano, klávesy, kytara, zvonkohra), 
resuscitační pomůcka – „Andula“ 
Knihovna :  
Žáci navštěvovali školní knihovnu a v průběhu roku navštívili také Městskou knihovnu 
v Kraslicích, kde pro ně byl připraven zvláštní program. 
Žáci se celý rok podíleli na přípravě článků do Zpravodaje a na webové stránky školy. 

 
Kulturní představení -  14.3. anglické divadelní představení – Peter Black 2 

         21.4. Sluha dvou pánů 
         Karel IV. – divadlo jednoho herce 
         P. Hrabě – elektrické nástroje 
         18.5. Folk – výchovný koncert 
  
8. Spopráce s jinými školami 

Ve školním roce 2017/2018 jsme navázali v rámci fondu malých projektů v programu přeshraniční 
spolupráce Euroregia Egrensis spolupráci s Montessori Grundschule Plauen. V rámci této 
spolupráce bylo uskutečněno celkem 6 společných akcí , některé v naší škole, některé ve škole 
v Plavně. Všechny společné akce, ať již to bylo společné učení, zpívání, sportovní soutěže nebo 
společný výlet se velmi vydařily. Děti při nich navazovaly první nesmělé kontakty v německém 
jazyce a také nová přátelství. Během prázdnin jsme potvrdili spolupráci i na školní rok 2018/2019. 
 

9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
Během školního roku byli pracovníci školy proškoleni na různých školeních celkem 45. Školení 

byla zaměřena na finanční vzdělávání, moderní formy výuky, ICT, práce s asistentem pedagoga, 
školní násilí, činnostní učení.   

 
  

10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. 

V letošním školním roce stejně jako v minulých letech probíhaly na naší škole akce zaměřené na 
prevenci v oblasti šikany, kyberšikany, sebedestruktivního chování, alkoholu a jiných návykových 
látek. Škola se také zaměřila na odmítání projevů rasismu a xenofobie, vztahy mezi spolužáky, 
zdravý životní styl, dopravní výchovu a sexuální výchovu jako prevenci před civilizačními a 
pohlavními chorobami. 
Prevence před sociálně patologickými jevy je školou zařazena do samotného vzdělávacího procesu. 
Je součástí Školního vzdělávacího programu. Žáci na 1. i 2. stupni  diskutovali se svými učiteli 
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o  závažných  tématech v rámci výuky v jednotlivých předmětech, jako je prvouka,  přírodověda,  
na 2. stupni občanská výchova a výchova ke zdraví.  
1.stupeň se po celý školní rok účastnil akcí pořádaných  neziskovou organizací Záchranný kruh, 
která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Vytváří vzdělávací materiály pro pedagogy a 
jejich žáky, vyvíjí a vyrábí materiály pro záchranáře a jejich preventivně výchovnou činnost.  
Třídy 2.A, 2.B, 3.A se zúčastnily programu Svět bezpečí - pod taktovkou profesionálních policistů 
se seznámily s prací policie a problematikou setkání s cizí osobou, nebezpečnými situacemi a 
věcmi. Děti se ocitly v roli detektivů, ale i pachatelů a svědků.  
Třídy 2.A, 2.B se v rámci programu Svět rizik dozvěděly, která rizika na ně číhají venku, ve škole i 
doma, naučily se rozpoznávat rizikové situace a s těmito riziky se vypořádat. 
Třídy 4.A, 4.B, 5.A a 5.B zhlédly profesionální hasiče v roli lektorů, byly zavedeny do světa ohně a 
práce hasičů. Dozvěděly se o rizicích požárů včetně správného chování při požáru, volání na 
tísňovou linku.  
Žáci 5.A a 5.B se díky  zážitkové metodě, simulacím, prostředí a lektorům z řad záchranářů naučili 
základy v oblasti poskytování první pomoci, tedy tři kroky pro život -  resuscitace, ošetření poranění 
a volání na tísňovou linku. 
Na naší škole si žáci 2. stupně každoročně vyslechnou přednášky pana Zdeňka Pospíšila, lektora  
organizace Acet, která se zabývá prevencí na školách po celé ČR. Letos  přednášel v 6. a 7. 
ročnících na téma  ,,vztahy ve třídě, šikana a internet“ ,  v 8. ročnících se zabýval drogovou 
problematikou, jiné přednášky byly zaměřeny na sexuální výchovou a reprodukční zdraví.  Deváté 
třídy mluvily na téma aids, sex vztahy a rozebíraly drogovou problematiku. 
Prevence probíhala i formou  vystoupení ,, Koncert proti drogám“. Zazněly písně interpretů, kteří 
drogám nebo alkoholu podlehli. Účinkující hovořili o nebezpečí drog a alkoholu.  
Nebyla opomenuta ani prevence v dopravě.  Spolupráce probíhala s panem Josefem Chloubou, 
manažerem prevence kriminality a protidrogovým koordinátorem v Kraslicích. Dne 1.6.2018 se 
uskutečnila na náměstí TGM a  v Kraslicích akce zaměřená na bezpečnost v dopravě. V kulturním 
domě se jednalo  o prezentaci preventivního projektu ,,Nehodou to začíná“. spol. Dekra 
zaměřeného na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Odborníci zde hovořili o bezpečném 
chování v provozu, poskytnutí první pomoci, snížené schopnosti k řízení po požití návykových látek 
atd.          

  
11. Práce výchovného poradce ve školním roce 2017/2018 

Práce výchovného poradce (VP) vychází s plánu práce VP. I v letošním školním roce VP spolupracoval 
účinně s vedením školy, třídními učiteli i ostatními vyučujícími, s pracovníky školských poradenských 
zařízení (PPP, SPC) a rodiči. 
Žáci s SPU 

• VP vedl evidenci těchto žáků, kterou průběžně doplňoval 

• VP spolupracoval s PPP Karlovy Vary, pracoviště Sokolov při realizaci vyšetření 

• VP spolupracoval s TU těchto žáků při aplikaci výsledků vystření do výuky 

• VP pomáhal vyučujícím, zejména TU na I. stupni při primární diagnostice žáků s SPU 

• VP informoval o žácích s SPU především vyučující II. stupně a seznámil je s formou práce 
s těmito žáky 

Žáci s PO 

• V letošním školním roce byl žákům s SPU přiznán stupeň podpůrných opatření (1 – 5) 

• Celkem byla přiznána PO 38 žákům 
a) žáci s PO 1   5 
b) žáci s PO 2  23 
c) žáci s PO 3    8 
d) žáci s PO 4    2 
e) žáci s PO 5    0 

Žáci s IVP 

• VP vedl evidenci těchto žáků a spolupracoval při vytváření IVP 
Žáci s problematickým chováním 
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• VP vedl pohovory se žáky, kteří vykazovali problematické chování (5x) 
Žáci s problémy v učení 

• VP vedl pohovor se žákem, který vykazoval problémy v učení (2x) 
Jednání s rodiči 

• VP se účastnil jednání TU s rodiči (12x) 

• ve většině případů šlo o kázeňské prohřešky  
Kariérové poradenství 

• VP sledoval průběžně zájem vycházejících žáků o volbě povolání (měsíce říjen – leden) 

• VP konzultoval pravidelně se žáky i jejich rodiči možnosti dalšího studia a byl nápomocen při 
volbě vhodné školy 

• V říjnu 2017 se žáci deváté třídy se třídní učitelem, výchovným poradcem zúčastnili prezentace 
středních škola Karlovarského kraje v prostorách ISŠTE Sokolov 

• V listopadu 2017 se VP spolu s ŘŠ A TU IX. třídy zúčastnil schůzky rodičů vycházejících žáků 
obou kraslických škol se zástupci SŠ Karlovarského kraje, tato schůzka se uskutečnila v jídelně 
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717 

• VP vypracoval, zkontroloval a následně odeslal přihlášky ke studiu vycházejícím žákům 

• Předal zápisové lístky rodičům vycházejících žáků a poučil je o jejich použití 

• VP vyhotovil statistiku přijetí na SŠ 
Spolupráce s OSPOD MěÚ Kraslice 

• VP byl připraven spolupracovat při řešení závažných problémů žáků školy s pracovníky 
OSPOD, ovšem OSPOD jevil o spolupráci velmi malý zájem; podněty zasílané 
jednotlivými TU, kteří je zpracovávali po konzultaci s VP, zůstaly bez zpravidla bez odezvy 

• Proběhlo jedno jednání výchovné komise  

• Celková úroveň spolupráce byla ze strany pracovníků OSPOD  byla opět i v letošním 
školním roce na zcela nedostačující úrovni 

Spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními 

• Po celý školní rok 2017/2018 byla realizována spolupráce s PPP Karlovy Vary, pracoviště 
Sokolov i Karlovy Vary a SPC Karlovy Vary 

• V letošním roce byl jeden žák naší školy umístěn v SVP Karlovy Vary (na žádost rodičů) 

• VP spolu s TU příslušného žáka navštívil 1x SVP K. Vary a konzultoval výsledky 
terapeutického pobytu s pracovníky SVP 

Kurzy, školení a další vzdělávání 

• Pravidelné „kulaté stoly“ (akce PPP KV) byly zrušeny pro nezájem ze strany učitelů  

• V říjnu a listopadu 2017 proběhl kurz na téma PRÁCE V TANDEMU: UČITEL + 
ASISTENT PEDAGOGA 
 

12. Školní družina 

K docházce bylo přihlášeno 99 žáků pravidelně docházejících. 
Činnost ŠD vycházela z vyhlášky MŠMT o zájmové činnosti, která navazuje na učební plán školy. 
Žáci byli rozděleni do 4 oddělení. Dvě vychovatelky pracovaly na plný úvazek, dvě na částečný. 
V letošním školním roce žáci platili školné 50,- Kč měsíčně, které bylo použito na nové hry, hračky, 
stavebnice, sportovní potřeby a výtvarné pomůcky. 
Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle ŠVP, měsíčních plánů a týdenní skladby zaměstnání 
každého oddělení a skládala se z činnosti odpočinkové a rekreační, zájmové a přípravy na 
vyučování. 

Činnost odpočinková a rekreační probíhala při ranní docházce do ŠD a po příchodu dětí ze školy, 
její součástí je:   
• vyprávění, poslech, četba, využívání dětských časopisů, encyklopedií, knih, počítačů, videa, 

DVD přehrávače 
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• stolní, společenské a námětové hry 
• pobyt venku (využití zahrady ŠD, vycházky do přírody, poznávání okolí). 

Činnost zájmová patřila k hlavní náplni práce ŠD. Byla rozdělena na činnost    
  estetickou, pracovní, přírodovědnou, dopravní a sportovní. Při výběru námětů byla 
respektována přání a zájmy dětí. 

• Činnost estetická a pracovní - děti se při ní seznamovaly s novými technikami. Cílem bylo 
rozvíjet tvořivost a fantazii dětí, trpělivost, pečlivost a získávání správných pracovních 
návyků (dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, šetření s materiálem, úklid po 
ukončení činnosti). Výtvarné práce a výrobky dětí tvoří estetickou výzdobu jednotlivých 
oddělení i ostatních prostor ŠD. 

• Činnost přírodovědná byla prováděna hlavně formou vycházek do přírody, péčí o zahradu 
ŠD, o květiny a studiem encyklopedií o přírodě a zvířatech. 

• Dopravní výchova byla zaměřena hlavně na pravidla pro chodce a cyklisty (využití 
dopravního koberce a videokazet s dopravní tematikou). 

• Činnost sportovní se prolínala s rekreační činností a byla vykonávána převážně při pobytu 
venku formou pohybových a míčových her. 

Zájmové činnosti probíhaly jako činnosti skupinové nebo individuální, vždy na základě 
dobrovolnosti. 

Příprava na vyučování - procvičování učiva formou didaktických her, soutěží, kvízů  
      - práce s textem (procvičování čtení, četba z dětských časopisů 

                   práce s počítačem (využití výukových programů)    
     - vypracování domácích úkolů 

Kroužky: V letošním školním roce měly děti možnost navštěvovat ve ŠD výtvarný kroužek pod 
vedením vychovatelky Hronové. Výtvarný kroužek se zůčastnil vánoční výstavy v městské 
knihovně. 

Schůzky metodického sdružení se uskutečňovaly podle plánu a potřeby. 
Vychovatelky vždy podle potřeby zastupovaly učitelky a vypomáhaly při školních akcích. 

 
CELODRUŽINOVÉ AKCE 

 
ZÁŘÍ  : zábavné odpoledne na zahradě, opékání špekáčků 
ŘÍJEN             : sportovní odpoledne  - turnaj ve vybíjené a překážková dráha 
LISTOPAD : „Drakiáda“ – pouštění draků 
PROSINEC : mikulášská besídka s „Mikulášem, čertem a andělem“    

  : vánoční besídka u stromečku - poslech a zpěv vánočních koled  
LEDEN : „Tvoříme ze sněhu“ 
ÚNOR   : dětský karneval - přehlídka masek, soutěže, tanec s hudbou, pohoštění 

   : soutěž o nejlepší masku 
DUBEN : „Rej čarodějnic" – výzdoba zahrady, soutěže, vyhodnocení masek, diskotéka 
KVĚTEN          :výtvarná soutěž na téma „Svět zvířat“ 
ČERVEN : Den dětí – „Svět zvířat“  

               : rozloučení se školním rokem - opékání špekáčků, diskotéka 
 
13. Opravy na budovách ve školním roce 2017/2018 

- malování školní kuchyně 
-  rekonstrukce zařízení školní kuchyně 
- celková rekonstrukce učebny F – Ch poděkování p. Ing. Humlové a Mgr. 

Trohemčukové  za zorganizování rekonstrukce 
- nové herní prvky na zahradě školní družiny 
- opravy – okna, dveře, osvětlení, ústředního topení, budovy, vodoinstalace 
- oprava WC 
- oprava kanalizace v hlavní budově 
- kromě výše uvedeného probíhaly během roku další drobné opravy na všech budovách 
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Kromě výše uvedeného probíhaly během roku další drobné opravy na všech budovách. 

  
14. Provedené kontroly a inspekce 

Říjen 2017 – Veřejnosprávní kontrola 

Prosinec 2017– Veřejnosprávní kontrola 

Červen 2018 – Veřejnosprávní kontrola 

Únor 2018 – ČŠI Tematická inspekce 

Únor 2018 – Krajská hygienická stanice 

Všechny kontroly byly bez vážnějších závad 

 
15. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti a školní akce 

Ajax  
Beseda se spisovatelem A. Dudkem 
Beseda se spisovatelem p. Opatřilem                                                                                                     
Beseda s policií na téma „Šikana“         
Besedy s p. Pospíšilem na téma „Drogy, šikana, vztahy“    
Besedy s Policií ČR                 
Besedy v městské knihovně 
Cesta za pokladem     
Den dětí        
Den pro prvňáčky 
Den Země           
Divadelní představení v Chebu 
Divadelní představení v K. Varech  
Divadelní představení v DK v Kraslicích 
Divadelní představení v angličtině 
Divadýlko Kuba 
Dopravní divadlo          
Dopravní hřiště Sokolov 
Dopravní soutěž 
Dopravní akce Policie ČR                                          
Ekofarma Cheb 
Exkurze – Přebuz 
Exkurze do Jáchymova 
Exkurze do Zwickau 
Exkurze do Lokte 
Exkurze  - MěÚ Kraslice, Denak – Amati kraslice 
Filmové představení 
Chemické čarování        
Koncerty v ZUŠ 
Krásno – hornické muzeum       
Lesní hry v Mühlleitenu 
Masterchef         
Maškarní rej ve ŠD         
Mikuláš 
Muzeum v Sokolově 
Naučná stezka Přebuz 
Návštěvy družební školy v Plavně 
Noc ve školní družině 
Noc ve škole 
Pasování prvňáčků na čtenáře         
Pololetní ples                       
Pomoc lesní zvěři odevzdali jsme 52 kg kaštanů, 841 kg st. chleba  
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Přednášky o grogách, AIDS, vztazích  
Road Schow 
Sexuální výchova - přednáška 
S hudbou proti drogám 
Soutěž BESIP        
Sportovní den 
Svět ohně –Záchranný kruh 
Škola a trh práce 
Školní akademie                          
Třídní výlety 
Uklidíme Česko                 
Vánoční besídky 
Výstava škol                                       
Výstavy v DK – práce žáků   
Vystoupení žáků pro „Klub důchodců“ 
Výukové programy v přírodě –rostliny, netopýři, Země 
Záchranný kruh k. Vary – svět bezpečí, svět ohně, svět zdraví 

 

Účast ve sportovních   soutěžích žáků ZŠ Kraslice, Dukelská 1122 ve školním roce 2017/2018 

Soutěž Datum Úroveň Třídy poznámka 

Přehazovaná 6.2.2018 OK 4 a 5 třída   team bez postupu 

Basketbal chlapci 20.2.2018 OK 6 a 7 třída team postup 

Basketbal dívky 22.2.2018 OK 6 a 7 třída team postup 

Florbal 7.3.2018 
okrskové 

kolo 
team          4 a 5 třída bez postupu 

Basketbal chlapci 12.3.2018 KK 6 a 7 třída 
3. místo není 

postup 

Basketbal dívky 13.3.2018 KK 6 a 7 třída 4. místo 

Vybíjená 11.4.2018 ŠK 4.A.B. a    5. A.B. třída postup 

MC Donald's Cup 2.5.2018 okrskové kategorie A-1m.            1 - 3 třída postup 

MC Donald's Cup 4.5.2018 OK 1-3 třída 5 místo 

Vybíjená 20.4.2018 OK 4. a 5. třída bez postupu 

 
Účast v předmětových soutěžích žáků ZŠ Kraslice, Dukelská 1122 ve školním roce 2017/2018 

Soutěž Datum Úroveň Třídy poznámka 

Dějepisná 
olympiáda 

22.11.2017 ŠK 8.A. 9.A.  16 žáků 

Olympiáda v 
českém jazyce  

29.11.2017 ŠK   16 žáků 

Zeměpisná 
olympiáda 

17.1.2018 ŠK   postup 

Dějepisná 
olympiáda 

16.1.2018 Ok 8.A. 9.A.  
postup 1. a 3. 

místo 

Zeměpisná 
olympiáda 

24.1.2018 ŠK 8.A. 1 

Soutěž v 
anglickém jazyce 

20.2.2018 Ok 6, 7, 8.A. 3 

Čtenářská soutěž 6.2.2018 ŠK 4 a 5 třída   



 
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace 

 

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018                                                     15/16                       
 
 

Zeměpisná 
olympiáda 

20.2.2018 Ok 6, 7, 8.A. bez postupu 

Olympiáda v 
českém jazyce  

5.2.2018 OK 8.A. 9.A.  bez postupu 

Bio olympiáda 21.2.2018 ŠK 8.A.   postup 

Dějepisná 
olympiáda 

20.3.2018 Kk 8.A. 9.A.  bez pokračování 

Bio olympiáda 23.4.2018 Ok 8.A. 1 postup  

Bio olympiáda 24.5.2018 Kk 8.A. bez postupu 

 

 



 
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, příspěvková organizace 

 

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018                                                     16/16                       
 
 

16. Přehled hospodaření organizace 

 

 

 

 

  

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Náklady celkem 22 268 131,77 560 547,31 12 285 564,61 245 730,53

Výnosy celkem 22 647 046,99 632 177,74 12 641 952,76 319 926,26

Hospodářský výsledek 378 915,22 71 630,43 356 388,15 74 195,73

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Opravy 648 904,87 9 240,27 232 891,38 1 250,00

Služby 929 836,90 7 073,29 575 840,10 1 426,42

Mzdové nákl., odvody, soc. nákl. 16 326 225,39 121 141,86 9 098 062,37 70 739,05

Příjaté příspěvky a dotace

1. Přijaté příspěvky na posílení investičního fondu celkem 0,00 1 065 000,00

z toho:

2. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje z rozpočtu zřizovatele celkem 5 051 000,00 2 650 896,00

z toho:

běžné provozní výdaje 5 051 000,00 2 650 896,00

prostředky na odměny

3. Přijaté příspěvky na neinvestiční výdaje - transfer z Karlovars. kraje 16 128 738,50 9 072 168,69

z toho:

UZ 33353 15 705 116,76 9 072 168,69

UZ 33051

UZ 33052 330 214,10

UZ 33061

UZ 33073 93 407,64

4. Přijaté příspěvky a dotace z jiných zdrojů 0,00

z toho:

typ dárce účel k 31. 12. 2017 k 30. 6. 2018

Finanční dary 0,00

Věcné dary 0,00

Přehled vybraných výnosů k 31. 12. 2017 k 30. 6. 2018

Přehled přijatých darů za období školního roku 2017/2018

Základní údaje o hospodaření 

školy - ZŠ Dukelská, Kraslice

k 31. 12. 2017 k 30. 6. 2018

Přehled vybraných nákladů
k 31. 12. 2017 K 30. 6. 2018


