ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 01 Stříbro

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Charakteristika školy
Název školy:
Úplná adresa:
Právní forma:
Telefon/fax:
E-mail:
Web:
IZO ředitelství:
IČO:
Ředitel školy:

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace
349 01 Stříbro, Mánesova ulice 485
příspěvková organizace
374 622 406
zs-manesova@iol.cz
www.zs-manesova.cz
6000073882
70937605
Mgr. Václav Peteřík

Název a adresa zřizovatele: Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Poslední zařazení do sítě škol: č.j. 173/97 ze dne 13.8. 1997 s účinností od 1.9. 1997
Typ školy: úplná základní škola

Seznam pracovišť dle zařazení do sítě škol:

Hlavní budova, ředitelství
Základní škola
Jídelna základní školy
Školní družina ZŠ

Adresa
Mánesova 485,
Stříbro
Mánesova 485,
Stříbro
Mánesova 485,
Stříbro
Mánesova 485,
Stříbro

Počet tříd

Počet žáků

18

550
550

3

85

Vzdělávací program školy:
1.-2. ročník a 6.-7. ročník – ŠVP pro ZŠ Stříbro, Mánesova 485 od 3.9. 2007
3.-5. ročník a 8.- 9.ročník – Základní škola, č.j. 16847/96-2
Počet žáků – srovnání se školním rokem 2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008 vždy k 30.9.:
2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

ZŠ

424 žáků/18 tříd

405 žáků/17 tříd

400 žáků/17 tříd

388 žáků/17 tříd

ŠD

59 žáků/2 oddělení

60 žáků/2oddělení

60 žáků/2 oddělení

75 žáků/3 oddělení

ŠJ

229 žáků/55 dosp.
DČ - 52 strávníků

218 žáků/ 41 dosp.
DČ – 69 strávníků

256 žáků/44 dosp.
DČ – 92 strávníků

298 žáků/46 dosp.
DČ – 110 strávníků

Spádový obvod školy:
-

střed města, západní a jižní části města, okolní vesnice (viz tabulka):

Obec

Erpužice
Holostřevy
Kladruby
Konstantinovy Lázně
Kostelec
Lhota u Stříbra
Máchovo Údolí
Milíkov
Ošelín
Otročín
Pytlov
Slavice
Sulislav
Svojšín
Sytno
Těchlovice
Trpísty
Tuněchody
Víchov
Vranov
Záchlumí
Zálezly

celkem

Počet žáků

12
2
4
1
1
6
1
2
1
1
1
4
15
11
16
4
1
3
1
6
16
5

124
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Školská rada
Složení školské rady:
Mgr. Milan Černoch, předseda, zástupce rodičů
p. Monika Trávníčková, členka, zástupce rodičů
Mgr. Jana Lopušanová, členka, zástupce pedagogů
Mgr. Klára Kastlová, členka, zástupce pedagogů
PhDr. Jitka Soukupová, členka, zástupce zřizovatele
p. Jana Solová, členka, zástupkyně zřizovatele

Informace o žácích školy
Individuální vzdělávací plány - 11 žáků
Počet žáků na začátku školního roku celkem (1.9. 2008) : 385
Počet žáků:

1. stupeň
2. stupeň

201 žáků
184 žáků

prům. 20,1/třída
prům. 26,3/třída

Počet žáků na konci školního roku celkem (31.8. 2009)
Počet žáků:

1. stupeň
2. stupeň

199 žáků
178 žáků

prům. 22,64/třída

: 377

prům. 22,18/třída

prům. 19,9/třída
prům. 25,4/třída

Přijímací řízení a další zařazení absolventů:
Zápis dětí do 1. třídy
- počet dětí u zápisu: 47
- počet odkladů školní docházky: 10
- očekávaný počet žáků/tříd: 44/2
Absolventi školy a jejich další uplatnění:
9.ročník:

Počet
celkem
47

Gymnázium SŠ s matur.

1

SOU

U

Bez
přihlášky

15

0

1

30

3

7. a 8. ročník:

Počet
celkem
11

Gymnázium SŠ s matur.

0

SOU

U

Bez
přihlášky

9

0

2

0

5. ročník:
Počet žáků přihlášených na 8-leté gymnázium:
6
Počet žáků přijatých na 8-leté gymnázium:
6
Počet žáků, kteří odešli v průběhu školního roku do ZŠ Revoluční, Stříbro:
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Materiálně technické zajištění školy
Stará budova školy, jejíž stavba byla započata už na konci 19.století, patří
k největším a nejzajímavějším ve Stříbře.
Jejím vlastníkem je město Stříbro, které se o ni pečlivě stará a každoročně investuje
několik set tisíc Kč do oprav a rekonstrukcí.
V budově jsou místěny všechny tři součásti právního subjektu, tj. základní škola,
školní jídelna a školní družina.
Celá budova je zcela obsazena a využita. V přízemí je umístěna školní kuchyně,
šatny pro žáky, dvě oddělení školní družiny, jedna tělocvična a též zde sídlí v pronajaté
místnosti odloučené pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni.
V prvním patře je umístěn sekretariát, školní jídelna s výdejnou obědů, sborovna
1.stupně, školní knihovna a kancelář školního psychologa, který u nás vykonává svou
činnost v rámci projektu VIP – Kariéra, financovaného z ESF.
Ve 2.patře, v přístavbě se nachází školní dílna a počítačová učebna. V hlavní budově
je druhá tělocvična. Dále jsou na patře 2 odborné učebny, dostatečně vybavené moderními
pomůckami a též kmenové třídy. Odborná učebna F-CH byla v loňském roce vybavena
interaktivní tabulí, která je zejména při výuce fyziky hodně využívaná. Ve 3.patře jsou hlavně
třídy, ale též 3 odborné učebny – přírodopisu s dataprojektorem a elektronickým
mikroskopem, ale také s živými vodními želvami a hadem. Další je učebna výtvarné výchovy,
která má k dispozici nově zakoupenou pec na vypalování výtvorů z keramické hlíny. Třetí je
učebna cizích jazyků, která byla před dvěma lety nově rekonstruována, vybavena novými
stoly a 20 počítači.
Učitelé jsou vedeni a motivováni k tomu, aby se snažili využívat k výuce různých
předmětů počítačové programy. I z tohoto důvodu už bylo pro ně zakoupeno 11 notebooků.
V dalším nákupu chceme pokračovat a v plánu je zakoupení druhé interaktivní tabule.
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Průběžně jsou nakupovány nové nebo repasované lavice a židličky pro žáky tak,
abychom splňovali hygienické požadavky. Nadále zůstává problémem vybavenost učeben
dalším drobným nábytkem, zejména na 2.stupni.
Většina tříd 1.stupně je vybavena lavicemi s možností nastavit různou výšku a též
novými skříněmi a židlemi pro učitele.
V průběhu hlavních prázdnin byla provedena rekonstrukce osvětlení ve většině tříd
2. a 3. patra, rekonstrukce byla dokončena o vedlejších prázdninách a všechny učebny by
měly splňovat hygienické normy.
Budova školy se nachází na vedlejší komunikaci, na které je celkem malý provoz aut
a tak hluku zvenku není moc. Díky vybudování nového chodníku před školou zmizely též
problémy s parkujícími auty.
Do areálu školy patří též jedno asfaltové hřiště a jedno písčité s 50 m dráhou a
doskočištěm pro skok daleký.
Velkým nedostatkem školy zůstává estetický vzhled fasády z vnitřní strany budovy.
Ta zůstává bez opravy již mnoho desítek let a na mnoha místech se průběžně odpadávající
kusy stávají nebezpečné pro parkující automobily i pohybující se osoby.
Věřím, že k rekonstrukci v brzké době dojde, stejně jako povrchu dvora.

Údaje o pracovnících školy
Přehled o pracovnících:

Školní rok

Počet
Počet
všech
přepočtených
pracovníků
pracovníků
dle výkazu P 1-04 dle výkazu P 1-04

2008/2009

43

38,64

2007/2008

43

38,37

2006/2007

43

39,58

2005/2006

42

37,23

2004/2005

44

38,73
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Školní rok

Počet
přepočtených
pedagog.
pracovníků
dle výkazu P 1-04 dle výkazu P 1-04
Počet
pedagogických
pracovníků

2008/2009

30

28,4

2007/2008

30

28,8

2006/2007

30

26,3

2005/2006

29

24,8

2004/2005

30

25,18

Přehled o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků:

VŠ - PF

VŠ jiné + DPS

SpŠ

SŠ jiné

22

3

4

1

Komentář k přehledu o pracovnících školy:
Kolektiv všech pracovníků školy čítal celkem 43 zaměstnanců s věkovým průměrem 46,7
roku. Pedagogických pracovníků bylo 30, z toho 4 muži. Věkový průměr byl 46 let.
Pro školní rok 2008/2009 došlo k některým změnám v pedagogickém sboru. Ten opustily
3 kolegyně, místo nich přišla 1 učitelka po mateřské dovolené a 2 čerstvé absolventky
pedagogické fakulty. Nárůst počtu tříd na 1.stupni o jednu a očekávaný nástup 1 kolegyně po
mateřské dovolené v průběhu školního roku jsme vyřešili působením 1 bývalé kolegyně pro
1.pololetí.
V průběhu školního roku se vyskytl problém s onemocněním jedné kolegyně z 1. stupně.
Díky ochotnému přístupu jedné učitelky v důchodovém věku se tento zástup podařilo vyřešit
pro celý zbytek školního roku.
Z pohledu aprobovanosti a kvalifikovanosti byl sbor na výborné úrovni. Jen malý počet
hodin byl vyučován neaprobovaně. Dlouhodobý problém s výukou informatiky byl řešen
využitím 3 externích učitelů. Ve škole nadále působí jedna asistentka pedagoga, která
vypomáhá zejména při výuce tělesně postiženého žáka, ale i při výuce jiných žáků
s individuálním vzdělávacím plánem.
Kolektiv správních zaměstnanců nedoznal žádné změny. Jedná se o osvědčené
pracovníky, kteří se také přičiňují o dobré jméno naší školy.
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Další vzdělávání učitelů, rozšiřování kvalifikace:
Většina členů pedagogického sboru pravidelně navštěvuje vzdělávací akce, pořádané
zejména KCVJŠ Plzeň nebo NIDV Praha, pobočka Plzeň.
Za školní rok navštívili pedagogičtí pracovníci 39 vzdělávacích akcí v celkové částce
23.770,- Kč se snahou o prohloubení kvalifikace ve svém konkrétním oboru, o získání
nových informací v oblasti metodiky výuky předmětů a též v oblasti pedagogiky a
psychologie, které jsou v poslední době zejména doporučovány.

Několik pedagogů se přihlásilo na vzdělávací akce v rámci projektu Další vzdělávání
pedagogických pracovníků Plzeňského kraje,financovaného z Evropských strukturálních
fondů a rozpočtem ČR.
Jedna kolegyně se zúčastnila vzdělávací akce o hlavních prázdninách.

Výchovně vzdělávací činnost školy
Od tohoto školního roku se rozšířilo vyučování podle ŠVP pro ZŠ Stříbro, Mánesova 485
s platností od 3.9. 2007 do 1. a 2. ročníků 1.stupně a 6. a 7. ročníků na 2.stupni školy.
Žáci v ostatních ročnících pokračují podle vzdělávacího programu Základní škola,
čj. 16847/96-2.
Celkový počet vyučovacích hodin týdně:

507

1.stupeň:
celkem hodin týdně:
z toho – povinné předměty:
- nepovinné předměty:

245
238
7

2.stupeň:
celkem hodin týdně:
262
z toho – povinné předměty:
254
- nepovinné předměty:
8

7

Přehled volitelných předmětů:
Seminář z fyziky a matematiky: 6. ročník, celá třída
1 hodina týdně
Informatika: 6.ročník, 2 skupiny, 1 hodina týdně
7. ročník, 1 skupina, 1 hodina týdně
8.ročník, 1 skupina, 2 hodiny týdně
9. ročník, 3 skupiny, 1 hodina týdně
2. cizí jazyk: Aj: 7.ročník, 1.skupina, 2 hodiny týdně
2.cizí jazyk: Nj: 7.ročník, 1 skupina, 2 hodiny týdně
Seminář společenských věd: 7.ročník, 1 skupina, 1 hodina týdně
9.ročník, 1 skupina, 1 hodina týdně
Cvičení z českého jazyka: 8.ročník, 1.pololetí, 1 skupina, 1 hodina týdně
Cvičení z matematiky:

8.ročník, 2.pololetí, 1 skupina, 1 hodina týdně

Technické kreslení: 9.ročník, celá třída, 1 hodina týdně
Ekologie:

9. ročník, celá třída, 1 hodina týdně

Technické práce:

9. ročník, 1 skupina, 1 hodina týdně

Domácnost:

9.ročník, 1 skupina, 1 hodina týdně

Přehled nepovinných předmětů:
1. stupeň:
Náprava čtení: 29 žáků 2.-5. tříd v 6 skupinách po 1 hodině týdně
Pohybové hry: 2 skupiny vybraných žáků 3.-5. tříd po 1 hodině týdně
2. stupeň:
Seminář z biologie: vybraní žáci ze 6. a 7. ročníků, 2 hodiny týdně
Seminář z biologie a chemie: vybraní žáci z 8. a 9. ročníků, 2 hodiny týdně
Zájmová tělesná výchova: 1 skupina vybraných chlapců 2 hodiny týdně
2 skupiny vybraných dívek po 1 hodině týdně
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Přehled zájmových útvarů
Kroužek anglického jazyka: 16 žáků z 1. stupně
Sborový zpěv: 19 žáků z 1. a 2. stupně
English Club:

7 žáků z 2.stupně

Hra na klavír:

7 žáků z 1. stupně

Keramický a výtvarný kroužek : 23 žáků z 1.stupně

Výsledky výchovy a vzdělávání:

1.pololetí

Počet klasifikovaných žáků:
Počet žáků s vyznamenáním:
Počet žáků s hodnocením „prospěl“:
Počet žáků s hodnocením „neprospěl“:
Průměrný prospěch:
Počet opravných zkoušek: 1.stupeň
2.stupeň
Snížení známky z chování:
na 2. stupeň
na 3. stupeň
Napomenutí třídního učitele:
Důtka třídního učitele:
Důtka ředitele školy:
Pochvala třídního učitele:
Pochvala ředitele školy:
Počet zameškaných hodin:
- omluvených
- neomluvených

377
172
164
41
1,84

2.pololetí

377
165
190
22
1,84
6
26

2
1
36
11
4
85
32

6
2
26
11
13
101
56

17581
61

23163
232

Oproti loňskému roku lze pozorovat zlepšení téměř ve všech sledovaných údajích, tj.
v prospěchu, nápravných opatřeních i v počtu zameškaných hodin, jak omluvených, tak
neomluvených.
Nevyskytly se žádné větší problémy v chování, zejména agresivního chování vůči
spolužákům, nebo učitelům.
Většina kázeňských prohřešků vyplývá z neukázněnosti při hodinách, nepořádnosti a
z počtu neomluvených hodin.
Přál bych svým kolegům i sobě, aby tento jev nebyl náhodný, ale aby nastoupený trend
pokračoval i v dalším školním roce.
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Získávání financí z projektů a sponzorských darů

Název, téma projektu:

získaná částka:

Zdravá Máneska – projekt v rámci
prevence patologických jevů
Vybavení učebny biologie a
ekologie
Mimoškolní aktivity

získáno od koho:

20.000,-- Kč

KÚ Plzeňského kraje

173.900,-- Kč

Alcoa Fujikura Czech

100.000,-- Kč
(vyčerpáno 64.417,- Kč
zbytek bude čerpán ve
šk. roce 2009/2010)

Město Stříbro

Spolupráce s partnerskými školami
43 .000,-- Kč
v SRN
(vyčerpáno 19.724,- Kč
zbytek bude čerpán ve
šk.roce 2009/2010

Česko-německý fond
budoucnosti

Globe Games a další aktivity

Alcoa Fujikura Czech

Globe Games 2009

185.100,-- Kč
(vyčerpáno 139.738,-- Kč
zbytek bude čerpán ve
šk.roce 2009/2010
20.000,-- Kč

VAK Karlovy Vary

Spolupráce s partnerskými školami
25.000,-- Kč
v SRN 2009
(vyčerpáno 12.200,- Kč
zbytek bude použit do
konce roku 2009)

KÚ PK OŠMS

Globe Games a jiné aktivity

KÚ PK OŽP

25.000,--Kč

Finanční dar

3.528,-- Kč

Petr Trávníček

Finanční dar

2.670,-- Kč

David Ryba

Celkem

481.177,-- Kč
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Organizování soutěží a dalších akcí pro žáky i dospělé
V průběhu školního roku zorganizovala a uspořádala naše škola velké množství
nejrůznějších akcí a soutěží na úrovni školního kola, některé též na úrovni kola okrskového,
okresního nebo i vyšších.
Učitelé naší školy byli aktivní též v pořádání vzdělávacích nebo sportovních akcí pro
kolegy z jiných škol.

Přehled pořádaných akcí:

1/ Akce pro žáky naší školy:
Naši žáci jsou vedeni ke snaze o to, být v něčem lepší než další. Proto pro ně pořádáme
velkou řadu nejrůznějších školních soutěží. Jsou to například znalostní soutěže
v předmětech (český jazyk, matematika, angličtina, němčina, biologie, zeměpis, dějepis).
Dále jsou to soutěže dovedností – např. recitační, výtvarná, čtenářská, pěvecká a
v neposlední řadě sportovní (skok vysoký, stolní tenis, střelba ze vzduchovky).
Všechno je zastřešeno už tradiční soutěží O nejlepšího žáka školy, do které se
započítávají vedle soutěží též výsledky prospěchu a chování žáků. Nejlepší 4 žáci obdrželi
24.června 2009 hodnotné ceny věnované předsedou Občanského sdružení rodičů při
ZŠ Mánesova p. Davidem Rybou, který je též předával střídavě s předsedou školské
rady Mgr. Milanem Černochem.
V souladu se ŠVP jsme uspořádali celou řadu dalších akcí.
Byly to např. dva zájezdy do divadla v Plzni, čtyři výchovně vzdělávací pořady, tři odborné
exkurze, 5x víkendové akce sportovní nebo ekologické.
Většina žáků 7.tříd strávila týden při lyžařském výcvikovém kurzu.
V rámci Minimálního preventivního programu se žáci 6.třídy účastnili GO kurzu a pro žáky
7., 8., a 9. tříd byly uspořádány tématické akce pořádané sdružením KOTEC.
Pěknou akcí bohatě navštívenou rodičovskou veřejností bylo populární Solasido.
Pro vybrané žáky školy bylo připravené základní seznámení s golfovým hřištěm
v Alfrédově.
45 žáků 1.stupně navštívilo 5.12. 2008 Prokopskou štolu, kde byla připravena nadílka od
Hornicko-historického spolku Stříbro.
Tradiční akcí je též zpívání vánočních koled na schodech školy těsně před vánočními
prázdninami.
Zajímavosti ze života školy přinesl dvěma čísly Mánesovský občasník.
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2/ Akce pro žáky dalších škol:
Tradicí se už stala výtvarná soutěž Stříbrská lampa, která byla pořádána naší školou
spolu s DDM Stříbro a městem Stříbrem už po šesté.
Letošní motto „Co nám teče za humny“ korespondovalo s pořádáním určitě největší akce
naší školy za posledních mnoho let, mezinárodních Globe Games, které ve Stříbře probíhaly
ve dnech 7.-9.5. 2009 a které jsme pořádali spolu s DDM Stříbro, městem Stříbrem a
Sdružením Tereza a na kterých se podílela pod záštitou KÚ Plzeňského kraje celá řada
místních subjektů.
Na 3 dny se město Stříbro rozrostlo o zhruba 300 mladých lidí, většinou žáků a studentů
ze základních a středních škol ČR a jejich učitelů, ale také o skupiny mladých lidí ze SRN,
Slovenska, Maďarska a Polska.
Už na podzim 2008 proběhla ve Stříbře malá varianta, Mini Globe Games, za účasti 6
družstev starší kategorie a 13 družstev mladší kategorie ze škol okresu Tachov.
Už tradičně učitelé naší školy spolupořádají atletickou soutěž pro žáky 1.stupně okresu
Tachov, které se 4.6. 2009 na městském stadionu ve Stříbře zúčastnila většina škol okresu
Tachov.
V měsíci dubnu proběhlo na naší škole okresní kolo biologické olympiády
kategorie C a D.
Členkou poroty krajského kola soutěže v angličtině byla paní učitelka z naší školy.
Další kolegyně měla na starosti pořádání městského kola pěvecké soutěže.
Kolega tělocvikář měl tradičně na starosti pořádání Okrskového kola McDonal Cupu
v malé kopané.

3/ Akce pro učitele jiných škol a veřejnost:
Dvě kolegyně, absolventky vzdělávacího cyklu „Vývoj a realizace vzdělávání lektorů,
metodických a řídících pracovníků v Plzeňském kraji“ uspořádaly pro další kolegy okresu
Tachov setkání učitelů biologie a přírodopisu a angličtiny.
V lednu přijelo cca 20 kantorů ze škol okresu Tachov do stříbrské haly na klání v bowlingu
a kuželkách.
Už třetím rokem probíhal na škole kurz angličtiny pro veřejnost vedený jednou učitelkou
naší školy.
V předvánočním období byli senioři v Domě s pečovatelskou službou tradičně obdarováni
drobnými dárky od našich žáků.
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Účast žáků v soutěžích:

Bylo již zmíněno, že se snažíme využívat stále ještě existující soutěživosti žáků.
Proto pořádáme spoustu soutěží a dále pak nejlepší žáky připravujeme po okresní kola a
snažíme se účastnit všech soutěží, kde máme alespoň malou naději na úspěch.
Někdy se úspěch nedostavil a tak zůstalo „jen“ u účasti v těchto soutěžích: Pohár
rozhlasu, Olympiáda v českém jazyce, v dějepisu, v matematice, v soutěži z německého
jazyka, ve výtvarné soutěži „Cestou necestou“, v halové a malé kopané, ve florbalu chlapců,
v Tachovské laťce, v atletickém čtyřboji a trojboji, ve vybíjené smíšených družstev.
V řadě soutěží se nám však dařilo a uvádím zde přehled úspěchů.

Přehled účastí a umístění:

1. místa v okresních soutěžích:
Rubikon (preventivní soutěž zaměřená na právní vědomí mládeže a problematiku
sázení mladistvých) (Hubálková, Neubauerová, Bunková, Kos, Jiřík)
Biologická olympiáda (Budek)
Pythagoriáda (Dedek)
Mladý zahrádkář (Budek, Suchardová)
Atletické závody 1.stupně (Bláhová, Sitay, Růžička)
Výtvarná soutěž Stříbrská lampa (Spievaková, Šišková, Phamová S., Vilímová,
Sokol, Valentová, Schröderová, Osmiková, Peev, Sihelská, Rada, Marková, Makrlík,
Kutzendörfer
2. místa v okresních soutěžích:
Vybíjená dívek 4. a 5. tříd (Langová, Tůmová, Dyková, Phamová, Škvárová M.,
Škvárová K., Brychtová, Strankmüllerová, Suchardová, Pospíšilová, Kepková,
Volková)
Dopravní soutěž (Dedek, Hradský, Holečková, Slabá)
Florbal dívek 6.,7. tříd (Slabá, Ficzuová, Karásková, Lukšová, Schneiderová,
Holečková, Vrátníková, Kulchovová, Lišková, Koníčková, Kaslová, Phamová)
Atletické závody 1.stupně (Bláhová, Dedková, Strankmüllerová, Růžička)
Zeměpisná olympiáda (Dedek)
Recitační soutěž (Václav)
Výtvarná soutěž Stříbrská lampa (Mráčková, Strejc, Spievaková M., Kovacs,
Phamová L., Dedek, Hradský, Mašková V., Lišková)
Soutěž v anglickém jazyce (Blažek)
Halová kopaná hoši 8.,9. třídy (Szilagyi, Kos, Ranš, Jiřík, Kunc, Gábor, Šedivý J.,
Daněk, Miškovič, Kříž, Beránek, Dostal)
Výtvarná soutěž Mistr Theodorik (Procházka)
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3. místa v okresních soutěžích:
Recitační soutěž (Kastl M.)
Atletická soutěž 1.stupně (Davidík, Leško, Strankmüllerová)
Výtvarná soutěž Stříbrská lampa (Zieman, Šutorka, Škvárová H., Zwettler,
Kutzendörfer)
Úspěšných žáků jsme měli opravdu hodně a všichni se zúčastnili slavnostního
shromáždění ve školní jídelně 24.6. 2009.

Spolupráce s rodičovskou veřejností
Stále pokračovala snaha o co nejlepší spolupráci s rodiči našich žáků.
20. listopadu 2008 se konalo plenární shromáždění rodičů, které bylo současně výroční
schůzí Občanského sdružení rodičů při ZŠ Stříbro, Mánesova 485. V průběhu shromáždění
byli také zvoleni členové Rady školy, zástupci rodičů, na další 3 roky.
Rodiče našich žáků se účastnili některých akcí, které naše škola pořádala. Bylo to např.
zahájení vánoční výstavy na místní radnici, víkendové zájezdy na hory nebo zájezd na
adventní koncert do Neustadtu/WN.
Mnoho rodičů přišlo podpořit mezinárodní akci Globe Games a přišlo také na
vyhodnocení soutěže Stříbrská lampa.
Vyvrcholení spolupráce byl 20.červen 2009, kdy velké množství rodičů přišlo na 10.ročník
Dne školy, shlédlo program, navštívilo budovu školy a posedělo u kávy a koláčů a buchet,
které napeklo a věnovalo celkem 64 maminek našich žáků.

Prezentace na veřejnosti, spolupráce s veřejností
Základem pro možnost prezentace a komunikace je webová schránka naší školy,
www.zs-manesova.cz, která obsahuje všechny základní informace, dokumenty školy a další
zajímavosti ze života školy.
Řada učitelů naší školy ve spolupráci se žáky přispívá pravidelně do Zpravodaje města
Stříbra.
Informace o nejvýznamnějších událostech jsou posílány do regionálních novin, zejména
do Tachovského deníku.
K prezentaci naší školy významně přispěl školní pěvecký sbor, který během roku
s velkým úspěchem vystoupil např. při zahájení vánoční výstavy na radnici, při vánočním
koncertu v kostele sv. Felixe v Neustadtu/WN a ve stříbrském kině. Další vystoupení měl při
lampiónovém průvodu v rámci Globe Games, vernisáže výstavy Stříbrská lampa. Vrcholem
byla účast na přehlídce pěveckých sborů v plzeňské synagoze 27.5. 2009.
K prezentaci školy slouží také všechny akce, které jsme pořádali nebo spolupořádali.
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Mezinárodní kontakty a spolupráce
V této oblasti má naše škola hlubokou a bohatou tradici, ve které se navazuje na prvotní
kontakty, které byly započaty v roce 1991 spoluprací s Barbaraschule v Ambergu. Od té
doby se žáci i učitelé naší školy zúčastnili spousty setkání s vrstevníky i kolegy z jiných škol,
zejména německých.
Ve školním roce 2008/2009 proběhla řada akcí, které stojí za povšimnutí.
V září byla na budově školy odhalena informační deska o partnerství se dvěma školami
v SRN.
V říjnu se vypravilo 40 našich žáků do partnerských škol v Altenstadtu/WN a
Neustadtu/WN.
V prosinci byly připraveny dvě akce s vánoční tematikou. Nejdříve zahájení putovní
mezinárodní vánoční výstavy na stříbrské radnici, o týden později adventní koncert v kostele
sv. Felixe v Neustadtu/WN.
Počátkem roku 2009 proběhla dvě kola mezinárodního turnaje ve hře
„Člověče nezlob se“.
V dubnu se zúčastnilo 10 dívek naší školy tzv. „Girls Day“ prezentační akce pro dívky
z Čech i Bavorska, jejíž podstatou bylo přiblížení technických pracovních oborů dívkám
z obou stran hranice.
Po šesti žácích z obou partnerských škol přijalo se svými pedagogy pozvání k účasti na
květnových Globe Games, kde byli kromě spousty českých účastníků také hosté ze
Slovenska, Maďarska a Polska.
Výborná akce se uskutečnila v květnu, kdy skupina 11 pedagogů naší školy jela do
Windischeschenbachu, kde spolu s kolegy z GS Altenstadt/WN a HS Neustadt/WN navštívili
školní středisko Geocentrum s druhým nejhlubším vrtem na světě. Tam byl pro ně připraven
prezentační praktický program. Pak následovala beseda.
Koncem měsíce května se do Německa vypravili žáci 1. i 2. stupně. Někteří navštívili
Muzeum keramiky ve Weidenu, někteří sportovali ve škole v Neustadtu.
V únoru 2009 se dvojice pedagogů naší školy vydala do západoněmeckého města
Barssel, kde se uskutečnila přípravná schůzka pro další projekt v programu Comenius.
Do oblasti mezinárodní spolupráce lze zahrnout i podporování afrických dětí v projektu
„Adopce na dálku“. Od ledna 2009 se adoptivním synem stal dvanáctiletý chlapec ze
Zambie Clement Mpengula.
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Školní poradenské pracoviště
Rokem 2008/2009 byl zakončen 3 letý projekt VIP-Kariéra, během kterého bylo na škole
ustaveno a provozováno školní poradenské pracoviště s významnou finanční pomocí
z Evropského sociálního fondu.
Působení školního psychologa na 0,5 úvazku bylo přínosem pro žáky a učitele školy a též
pro rodiče žáků.

Spolupráce s jinými institucemi
V prvé řadě se snažíme dobře spolupracovat s naším zřizovatelem, městem Stříbrem.
Tato spolupráce je dlouhodobě na výborné úrovni, představitelé města i úředníci MěÚ se
nám snaží velmi ochotně vycházet vstříc a podporovat nás.
Dobrým partnerem je i školská rada, která je složena z lidí, kteří škole rozumí a mají k ní
kladný vztah.
Výborná je i spolupráce se sociálním odborem MěÚ Stříbro, jehož pracovnice vynikají
důsledností a ochotou.
Na vysoké úrovni je i nadále spolupráce s DDM Stříbro, se kterým jsme uskutečnili řadu
zdařilých akcí.
Bez problémů jsou naše vztahy s dalšími školami ve Stříbře, se spádovými školami ve
Svojšíně a Záchlumí, s MKS, s Policií ČR, s Městským muzeem Stříbro, s TJ Baník Stříbro,
s Domem s pečovatelskou službou atd..

Závěr
Školní rok 2008/2009 považuji za náročný, ale úspěšný.

Ve Stříbře, dne 9.10. 2009

Mgr. Václav Peteřík
ředitel školy
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