ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 01 Stříbro

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011
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:
Adresa
Hlavní budova, ředitelství
Základní škola
Jídelna základní školy
Školní družina ZŠ

Počet tříd

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

Počet žáků

18

550
550

3

85

Vzdělávací program školy:
1.-4. ročník a 6.-9. ročník – ŠVP pro ZŠ Stříbro, Mánesova 485 od 1.9. 2007
5.ročník – Základní škola, č.j. 16847/96-2
Počet žáků –vždy k 30.9.
2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

ZŠ

400 žáků/17 tříd

388 žáků/17 tříd

358 žáků/17 tříd

351 žáků/16 tříd

ŠD

60 žáků/2oddělení

75 žáků/3 oddělení

72 žáků/3 oddělení

90 žáků/3 oddělení

ŠJ

256 žáků/ 44 dosp.
DČ – 92 strávníků

298 žáků/46 dosp.
DČ – 110 strávníků

317 žáků/43 dosp.
DČ – 85 strávníků

328 žáků/43 dosp.
DČ – 136 strávníků
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Spádový obvod školy:
-

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

Obec

Počet žáků

Benešovice
Bezdružice
Bor
Cebiv
Černošín
Erpužice
Holostřevy
Horní Kozolupy
Kladruby
Lhota u Stříbra
Máchovo Údolí
Milíkov
Otročín
Pytlov
Slavice
Sulislav
Strahov
Svojšín
Sytno
Těchlovice
Trpísty
Tuněchody
Víchov
Vranov
Záchlumí
Zálezly

5
1
3
2
1
11
1
2
4
5
1
2
1
1
3
14
1
10
12
3
1
3
2
7
10
5

celkem

111
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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 - 9 žáků
Počet žáků na začátku školního roku celkem (30.9. 2010) : 351
Počet žáků:

1. stupeň
2. stupeň

222 žáků
129 žáků

prům. 22,2/třída
prům. 21,5/třída

Počet žáků na konci školního roku celkem (31.8. 2010)
Počet žáků:

1. stupeň
2. stupeň

221 žáků
128 žáků

prům. 21,94/třída

: 349

prům. 21,81/třída

prům. 22,10/třída
prům. 21,33/třída

Přijímací řízení a další zařazení absolventů:
Zápis dětí do 1. třídy
- počet dětí u zápisu: 54
- počet odkladů školní docházky: 7
- očekávaný počet žáků/tříd: 54/2
Absolventi školy a jejich další uplatnění:
9.ročník:
Počet
celkem
36

Gymnázium SŠ s matur.

3

SOU

U

Bez
přihlášky

13

0

1

19

3

8. ročník:
Počet
celkem
7

Gymnázium SŠ s matur.

0

SOU

U

Bez
přihlášky

7

0

0

0

5. ročník:
Počet žáků přihlášených na 8-leté gymnázium:
8
Počet žáků přijatých na 8-leté gymnázium:
5
Počet žáků, kteří odešli v průběhu školního roku do ZŠ Revoluční, Stříbro: 3

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 roce 2007 vybavena
interaktivní tabulí, která je zejména při výuce fyziky hodně využívaná. Ve 3.patře jsou třídy a
také 3 odborné učebny. Je to učebna přírodopisu s dataprojektorem a elektronickým
mikroskopem, dále učebna výtvarné výchovy, která má k dispozici pec na vypalování
předmětů z keramické hlíny a nově též elektrický hrnčířský kruh. Třetí odborná učebna slouží
především výuce cizích jazyků, je vybavena 20 počítači, dataprojektorem, plátnem,
přehrávačem DVD a ozvučovaní technikou.
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Průběžně jsou nakupovány nové nebo renovované lavice a židličky pro žáky buď
výškově nastavitelné nebo v několika různých velikostech se snahou vyhovět hygienickým
požadavkům.
Všechny třídy 1.stupně jsou již vybaveny novým drobným nábytkem k uložení
pomůcek.
Ve všech učebnách je již provedena rekonstrukce osvětlení, které by též mělo
splňovat hygienické normy. Hudbou budoucnosti však zůstává rekonstrukce osvětlení na
chodbách a také elektrických rozvodů.
Budova školy má výhodnou polohu poblíž středu města v postranní ulici, kterou
projíždí relativně málo aut. Vnější fasáda budovy je opravená v posledních několika letech,
vnitřní část je však v nepěkném stavu a stále čeká na rekonstrukci, stejně jako povrch
školního dvora.
Poblíž budovy je jedno asfaltové hřiště a jedno písčité hřiště s doskočištěm a
50 m běžeckou dráhou, dále pak pozemek se záhony a lavicemi pro možnost výuky.

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

2010/2011

41

38,69

2009/2010

41

38,09

2008/2009

43

38,64

2007/2008

43

38,37

2006/2007

43

39,58

2005/2006

42

37,23
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Školní rok

Počet
pedagogických
pracovníků

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

2010/2011

29

26,2

2009/2010

28

25,5

2008/2009

30

28,4

2007/2008

30

28,8

2006/2007

30

26,3

2005/2006

29

24,8

Přehled o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků:
VŠ - PF

VŠ jiné + DPS

SpŠ

SŠ jiné

21

3

4

1

Komentář k přehledu o pracovnících školy:
Kolektiv všech pracovníků školy čítal celkem 41 osob s věkovým průměrem 48,7 roku.
Pedagogických pracovníků bylo 29, z toho 6 mužů. Věkový průměr byl 47 let.
Pro školní rok 2010/2011 došlo k drobným změnám ve složení pedagogického sboru.
Posilou pedagogického sboru 1.stupně se stal jeden pan učitel, po nemoci se navrátivší
učitelka (částečný úvazek) a druhá asistentka pedagoga na částečný úvazek.
Vzhledem k úbytku 1 třídy na 2.stupni nebylo nutné hledat náhradu za 2 kolegyně a
postačil poloviční úvazek jedné kolegyně a částečné navýšení úvazku kolegyně jiné.
V průběhu školního roku se nevyskytly žádné vážnější problémy.
Z pohledu aprobovanosti a kvalifikovanosti je pedagogický sbor stále na výborné úrovni,
naeprobovaně byl vyučován jen malý počet hodin. Jednalo se zejména o výtvarnou výchovu,
pracovní činnosti, výchovu ke zdraví, volbu povolání a matematiku v 6.třídě.
Kolektiv provozních zaměstnanců nedoznal v tomto školním roce žádných změn a je již
delší dobu konsolidovaný.
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Další vzdělávání učitelů, rozšiřování kvalifikace:
Většina členů pedagogického sboru pravidelně navštěvuje vzdělávací akce, pořádané
zejména KCVJŠ Plzeň.
Během školního roku navštívili pedagogičtí pracovníci 35 vzdělávacích akcí v celkové
částce 15.670,- Kč.
Pedagogové si volí zejména akce pro prohloubení své odborné kvalifikace, jsou též
motivováni k volbě vzdělávacích akcí v oblasti pedagogiky a psychologie. Tři kolegyně
navštěvovaly pravidelně celoroční kurz cizího jazyka. Dvě kolegyně se účastnily
vzdělávacích kurzů v období hlavních prázdnin, jedna z nich ve Walesu.

Výchovně vzdělávací činnost školy
Od školního roku 2010/2011 neprobíhalo vyučování podle ŠVP při ZŠ Stříbro,
Mánesova 485 už jen v 5. ročníku, zde dobíhal program Základní škola, č.j. 16847/96-2.
Celkový počet vyučovacích hodin týdně byl 463.
1.stupeň:
celkem hodin týdně:
z toho - povinné předměty:
- nepovinné předměty:

249
241
8

2.stupeň:
celkem hodin týdně:
214
z toho - povinné předměty:
207
- nepovinné předměty:
7

Přehled volitelných předmětů:
Seminář z fyziky a matematiky: 6. ročník
Informatika: 6., 7., 8., 9. ročník
2. cizí jazyk: Nj: 7., 8., 9.ročník
Aj: 9.ročník
Seminář společenských věd: 7., 9. ročník
Konverzace v cizím jazyku: Aj: 8.ročník
Nj: 8.ročník
Cvičení z českého jazyka: 8.ročník
Cvičení z matematiky:
8.ročník
Ekologie:
Domácnost:

9. ročník
9. ročník
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Přehled nepovinných předmětů:
1. stupeň:
Nápravné čtení: 2.-5. ročník
Pohybové hry: 3.-5. ročník
2. stupeň:
Seminář z přírodopisu: 6.-7. ročník
Seminář z biologie a chemie: 8.-9.ročník
Zájmová tělesná výchova:
6.-9.ročník

Přehled zájmových útvarů
Sborový zpěv: vybraní žáci 1. a 2. stupně
English Club: vybraní žáci 1. a 2. stupně
Keramický a výtvarný kroužek : vybraní žáci 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

349
176
140
31
1,69

1
1
15
10
10
47
28
18425
37
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2.pololetí
349
160
170
19
1,77
7
17
3
3
17
15
4
63
94
23645
214

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.

Získávání financí z projektů a sponzorských darů
Název, téma projektu:

získaná částka:

získáno od koho:

Zdravá Máneska – UZ 33163
73.000,-- Kč
projekt v rámci prevence patologických jevů

MŠMT

Mimoškolní aktivity

30.000,-- Kč

Město Stříbro

Spolupráce s partnerskými školami
v SRN

25 .000,-- Kč

Česko-německý fond
budoucnosti

Školní vybavení pro žáky 1.ročníku
základního vzdělávání – UZ 33017

43.000,-- Kč

KÚ Plzeňského kraje

Celkem

171.000,-- Kč

Organizování soutěží a dalších akcí pro žáky i dospělé
V průběhu školního roku zorganizovala a uspořádala naše škola velké množství
nejrůznějších akcí a soutěží ve škole, některé též na úrovni okrskové nebo okresní.
Učitelé naší školy byli aktivní též v pořádání vzdělávacích nebo sportovních akcí pro
kolegy z jiných škol.
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Přehled pořádaných akcí:
1/ Akce pro žáky naší školy:
Učitelé naší školy pořádali během školního roku pro žáky spoustu předmětových,
uměleckých nebo sportovních soutěží, které slouží k možnosti porovnání schopností a
dovedností žáků a také k motivaci pro účast v okresních kolech soutěží.
Účast a výsledky v těchto soutěžích byly započítávány do celoškolní soutěže
„O nejlepšího žáka školy“, která probíhala ve spolupráci se Školskou radou a
Občanským sdružením rodičů při ZŠ Stříbro, Mánesova 485.
V průběhu roku byla také pro žáky připravena spousta vzdělávacích, kulturních,
preventivních i zábavných akcí.
V měsíci září navštívilo asi 10 tříd včelařskou výstavu, pořádanou ke kulatému výročí
včelařského spolku.
Žáci 6. třídy absolvovali seznamovací GO kurz hrazený z velké části z grantu MŠMT na
preventivní program školy.
Výchovný koncert mohli vyslechnout žáci 6. až 9. tříd.
Na počátku měsíce října se vypravila skupina vybraných žáků na terénní akci do Bonětic,
která byla součástí preventivního programu školy a žáci si při ní procvičili spoustu dovedností
a znalostí zejména z oblasti ochrany přírody.
Preventivní přednáška s následnou besedou byla určena pro žáky 8.a 9. tříd.
Výchovný hudební pořad absolvovali také žáci celého 1.stupně.
Počátkem listopadu se uskutečnila zajímavá akce ve spolupráci s Občanským sdružením
rodičů při naší ZŠ. Svoje umění předvedl žákům 4. – 9. tříd „Český samuraj“ pan Holovec.
Na večerní představení divadla v Plzni se vypravila skupina vybraných žáků z 2. stupně.
Počátkem prosince byla vyhlášena školní vánoční soutěž pro žáky 1.stupně. Přibližně
50 žáků 1.stupně se zúčastnilo návštěvy Prokopské štoly, kde na ně čekala nadílka od
Mikuláše, andělů a čertů.
V posledním předprázdninovém dni dostali všichni žáci vánoční dárek ve formě filmového
představení.
Hned po vánočních prázdninách začal plavecký výcvik 3. a 4. tříd.
Preventivní program školy byl dále realizován akcemi s o.s. KOTEC a PPP Tachov.
Zajímavou a poučnou akcí byla exkurze na skládku firmy Ekodepon v Černošíně.
Naši žáci mohli též využít příznivých podmínek na horách při víkendové akci v
Nových Hamrech a sobotním výjezdu na Klínovec.
S výchovně vzdělávacím pořadem o Keltech navštívila naši školu skupina Faber.
Žáci 9.tříd mohli v rámci exkurzí navštívit podniky KERMI Stříbro a Chodovar
Chodová Planá.
V závěru školního roku proběhla velmi zdařilá beseda na téma finanční gramotnost pro
žáky 9. tříd.
Žákům 1.stupně se představili mladí umělci ze ZUŠ Stříbro.
Ve spolupráci se školní radou proběhlo vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepšího žáka
školy“ a předání cen a diplomů.
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2/ Akce pro žáky dalších škol:
Někteří pedagogové naší školy byli velmi aktivní při pořádání různých soutěží a akcí
určených také pro žáky jiných škol.
Ve spolupráci s DDM Stříbro pořádala naše škola 3.ročník přírodovědné soutěže
Mini Globe Games, které se zúčastnilo celkem 14 pětičlenných družstev škol okresu Tachov.
Další pořádanou akcí byla pěvecká soutěž pro žáky stříbrských škol.
Osmého ročníku výtvarné soutěže Stříbrská lampa se zúčastnilo celkem 21 školských
zařízení okresu Tachov.
Na jaře se stala naše škola místem a spolupořadatelem biologické olympiády.
Účastnili jsme se také pořádání sportovních soutěží Mcdonald Cup, Pohár rozhlasu a
atletických závodů žáků 1.stupně škol okresu Tachov.

3/ Akce pro učitele jiných škol a veřejnost:
Dvě členky našeho pedagogického sboru vykonávají činnost krajských metodiček Aj a Nj.
Obě měly velký podíl na realizaci Dne učitelů jazyků, který se uskutečnil na Gymnáziu
Stříbro.
Velkou aktivitu vyvíjejí také kolegyně výtvarnice, které připravily keramické dílny pro další
učitele naší školy, učitelky stříbrské MŠ a pro další zájemce z veřejnosti.
Už tradičně proběhla návštěva žáků 9.tříd v Domě s pečovatelskou službou s předáním
vlastnoručně vyrobených dárků seniorům.
Lyžařského zájezdu na Klínovec se mohli zúčastnit občané Stříbra.

Účast žáků v soutěžích:
Snahou naší ZŠ je zapojit do různých soutěží co největší počet žáků.
Proto organizují vyučující 2.stupně školní kola většiny vyhlašovaných soutěží, v menší
míře je to možné i pro žáky 1.stupně.
Nejúspěšnější žáci ze školních kol potom reprezentují školu v okresních kolech a
pravidelně vozí spoustu dobrých umístění.
Letošní rok byl oproti předchozím poněkud chudší, ale i tak lze zmínit celou řadu
úspěchů.
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Přehled účastí a umístění:
3.místo v krajské soutěži „Řemeslo má zlaté dno“ – K. Rottenbornová
1. místa v okresních soutěžích:
Pythagoriáda – V. Dedek
Recitační soutěž – M. Patočka
Matematický Cvrček – K. Rottenbornová
Atletické závody 1.stupně – P. Remiašová, A. Krabcová, L. Dedková, S. Urbánek
Stříbrská lampa – K. Nováková, T. Chudáčková, A. Pospíšilová, A.T. Holá,
F. Svoboda, A. Urbánek, J. Hanzlíková, E. Capouchová, M. Meyer,
J. Patera
Mini Globe Games – D. Handlíček, R. Kříž, M. Krabec, K. Hornyicki, V. Brabec
Cestou necestou – D. Král, J. Hanzlíková

2. místa v okresních soutěžích:
Konverzace v Aj – J. Blažek
Stříbrská lampa – K. Nováková, V. Möllerová, A. Pospíšilová, S. Nistor, A. Kos,
D. Tanko, D. Šiška, L. Gabčová, K. Benešová, E. Soudková,
T. Mikulec, M. Burianová, T. Růžička, E. Kovacsová
Atletické závody 1.stupně – A. Bláhová, D. Szegecs
Cestou necestou – T. Růžička, J. Glazerová, A. Hrbáčková, D. Novák, J. Liška
Rubikon – M. Patočka, V. Žůrek, A. Takáčová, B. Tuková, M. Trávníčková
Mladý záchranář – K. Budek
3. místa v okresních soutěžích:
Matematická soutěž Cvrček – D. Balounová
Dopravní soutěž – V. Hradová, B. Pokorný, M. Burianová, M. Brzica
Atletické závody 1.stupně – Z. Čečková, K. Hodková, A. Krištofovičová,
L. Gabčová
Stříbrská lampa – A. Frouzová, L. Mašková, T. Slabá
Matematická olympiáda – M. Vrána
Účast v okresních soutěžích:
Okresní přebor ve florbalu dívky, hoši
Halová kopaná hoši
Konverzační soutěž v Nj
Dějepisná olympiáda
Olympiáda z Čj
Vybíjená dívky
Pohár rozhlasu
Atletický čtyřboj
Atletický trojboj
McDonald Cup
Vybíjená smíšených družstev
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Spolupráce s rodičovskou veřejností
Snaha o co nejtěsnější spolupráci vychází z dlouhodobého plánu školy. Přetrvává hledání
možností neformálních setkání a vzájemného poznání s cílem nastolit partnerství pedagogů
a rodičů.
Pro rodiče byly uspořádány dvě tradiční třídní schůzky a dvě informační odpoledne. První
schůzka rodičů proběhla v říjnu a její součástí byla členská schůze Občanského sdružení
rodičů při ZŠ Stříbro, Mánesova 485.
Hodně rodičů v prosinci našlo cestu do stříbrského kostela Všech svatých, kde se konal
vánoční koncert žáků partnerských škol ze Stříbra, Altenstadtu/WN a Neustadtu/WN.
Místní kino bylo plné rodičů našich žáků při dalším ročníku pěvecké soutěže Solasido.
Dne 11. května se vydalo kolem 20 rodičů se svými dětmi na golfové hřiště do Alfrédova.
Koncem května jsme pořádali 12.ročník Dne školy, který byl opět bohatě navštíven. Do
školy přišlo víc jak 20 hostů z řad bývalých žáků, rodičů i jiných.
43 maminek dodalo sladkosti do „školní kavárny“.

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
informace o aktuálním dění ve škole.
Řada učitelů naší školy pravidelně píše články do Zpravodaje města Stříbra, často jsou
zapojeni také žáci nejvyšších ročníků.
O nejvýznamnějších událostech jsou pak informováni čtenáři Tachovského deníku.

Mezinárodní kontakty a spolupráce
Naše škola je v této oblasti dlouhodobě velmi aktivní a letošní školní rok byl velmi bohatý
na různé akce se zahraničními školami.

13

Uskutečnily se tři návštěvy v rámci závěrečného roku projektu spolupráce škol Comenius.
První proběhla na přelomu září a října ve Stříbře, kam přijelo zhruba 20 učitelů ze
Španělska, SRN, Holandska, Finska a Švédska.
Další setkání se uskutečnilo ve švédském městě Malmö ve dnech 31.3. až 5.4.. Z naší
školy se zúčastnily čtyři kolegyně.
Závěrečné setkání pořádali kolegové z holandského města Meppel, kam se zhruba v
polovině května sjelo celkem asi 40 učitelů a žáků z partnerských škol. Vinou zemětřesení
bohužel nemohli přijet přátelé ze španělské Lorcy. Toto setkání bylo opravdovým
vyvrcholením a zejména bezprostřednost žáků byla skvělá. Pět našich žáků a čtyři
pedagogové si přivezli nezapomenutelné zážitky.
Pokračovali jsme také ve spolupráci s partnerskými školami v SRN. V měsíci říjnu se
uskutečnily dvě návštěvy v Německu. První přišli na řadu žáci 1. a 2. stupně, kteří se svými
kamarády navštívili školy v Altenstadtu/WN a Neustadtu/WN.
Došlo také na návštěvu učitelů. Zhruba 12 našich pedagogů spolu s německými nejdříve
sportovalo, pak posedělo při živé hudbě.
Dne 16.prosince 2010 vystoupili žáci všech tří škol a adventním koncertě ve stříbrském
kostele Všech svatých, který byl plný nadšených posluchačů.
V únoru se žáci partnerských škol setkali při 2.ročníku Zimních her ve středisku
Silberhütte, kde si dobře zalyžovali a zasáňkovali.
Deset dívek z naší školy se i letos v dubnu zúčastnilo mezinárodní akce Girl´s Day,
při které navštívilo některé podniky v Bavorsku.
Závěrečnou akcí tohoto školního roku byla cesta našich žáků do Německa. Ti mladší
navštívili se svými kamarády město Weiden, starší byli hosty školícího střediska ve
Windischeschenbachu.
Radost učitelům dělá i „adoptivní syn“ Klement Mpengula ze Zambie, kterému příspívají
na vzdělání.

Školní poradenské pracoviště
Letošní rok byl druhým a v podstatě závěrečným rokem projektu VIP II, díky kterému je
naše škola jednou k mála v Plzeňském kraji, kde může působit školní psycholog. Tento
projekt, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, bude
končit v září 2011 a měl by na něj navazovat další – RAMPS III.
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Spolupráce s jinými institucemi
Na velmi dobré úrovni je spolupráce se zřizovatelem, městem Stříbrem prostřednictvím
starosty, místostarosty i spousty úředníků MěÚ. Všichni se snaží vyjít vstříc našim
požadavkům a současně nás nezatěžovat zbytečnou administrativou nebo různým
omezováním.
Dobrým partnerem je také školská rada, která se nesnaží hledat chyby, ale spíše cesty ke
spolupráci a pomoci.
Stále na výborné úrovni je spolupráce s OSPOD při MěÚ Stříbro, což je velmi pozitivní
zejména teď, kdy do naší školy chodí řada dětí z ubytoven.
Několikrát proběhly akce se spolupráci s DDM Stříbro, Hornicko-historickým spolkem
Stříbro, MKS Stříbro, ZUŠ Stříbro, Gymnáziem Stříbro a dalšími.

Závěr
Školní rok 2010/2011 byl opět velmi náročný. Nepotkaly nás v něm žádné větší
komplikace, pozitivní pocity určitě převládají.

Ve Stříbře, dne 12.10. 2011

Mgr. Václav Peteřík
ředitel školy
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