ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 01 Stříbro

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

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
600073882
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

4

115

Vzdělávací program školy:
ŠVP pro ZŠ Stříbro, Mánesova 485 od 1.9. 2007
Počet žáků –vždy k 30.9.
2007/2008
400 žáků/17 tř.

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

388 žáků/17 tříd

358 žáků/17 tříd

351 žáků/16 tříd

342 žáků/16 tříd

60 žáků/2 oddělení

75 žáků/3 oddělení

72 žáků/3 oddělení

90 žáků/3 oddělení

108 žáků/4 oddělení

256 žáků/44dosp.
DČ – 92 strávníků

298 žáků/ 46 dosp.
DČ – 110 strávníků

317 žáků/43 dosp.
DČ – 85 strávníků

328 žáků/43 dosp.
DČ – 136 strávníků

301 žáků/45 dosp.
DČ – 145 strávníků
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Spádový obvod školy:
-

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

Obec

Počet žáků

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

5
2
4
10
2
2
4
2
7
2
2
1
2
1
1
1
17
2
1
1
12
11
3
1
1
1
5
10
3

celkem

116
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Školská rada
Složení školské rady do konce prosince 2011 ( skončilo volební období )
--------------------------------------------------------------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

Složení školské rady od ledna 2012 po volbách a rozhodnutí zřizovatele
----------------------------------------------------------------------------------------------Ing.Miloslav Soukup,předseda,zástupce rodičů
p.Jitka Malá,členka,zástupce rodičů
Mgr.Jana Lopušanová,členka,zástupce pedagogů
Mgr.Klára Kastlová,členka,zástupce pedagogů
Bc.Jana Hackerová,členka,zástupce zřizovatele
Mgr.Miroslav Cvrk,člen,zástupce zřizovatele

Informace o žácích školy
Individuální vzdělávací plány - 9 žáků
Počet žáků na začátku školního roku celkem (30.9. 2011) : 342
Počet žáků:

1. stupeň
2. stupeň

226 žáků
116 žáků

prům. 22,6/ třída
prům. 19,3/ třída

Počet žáků na konci školního roku celkem (31.8. 2012)
Počet žáků:

1. stupeň
2. stupeň

225 žáků
116 žáků

prům. 21,38/t řída

: 341

prům. 22,5/ třída
prům. 19,3/ třída
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prům. 21,31/ třída

Přijímací řízení a další zařazení absolventů:

Zápis dětí do 1. třídy
- počet dětí u zápisu: 54
- počet odkladů školní docházky: 4
- očekávaný počet žáků/tříd: 52/2
Absolventi školy a jejich další uplatnění:
9. ročník:

Počet
celkem
22

Gymnázium SŠ s matur.

0

SOU

U

Bez
přihlášky

6

0

0

SOU

U

Bez
přihlášky

1

0

3

SOU

U

Bez
přihlášky

1

0

0

16

8. ročník:

Počet
celkem
4

Gymnázium SŠ s matur.

0

0

7. ročník:

Počet
celkem
0

Gymnázium SŠ s matur.

0

0

5. ročník:
Počet žáků přihlášených na 8-leté gymnázium:
11
Počet žáků přijatých na 8-leté gymnázium:
6
Počet žáků, kteří odešli v průběhu školního roku do ZŠ Revoluční, Stříbro: 2
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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, tři oddělení školní družiny, jedna tělocvična
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 RAMPS – VIP III , 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.
V rámci projektu EU peníze školám byly dvě učebny pro 1.stupeň vybaveny
interaktivní tabulí s ozvučením,které budou využívány i jinými třídami.
Průběžně jsou nakupovány nové nebo renovovány lavice a židličky pro žáky buď
výškově nastavitelné nebo v několika různých velikostech se snahou vyhovět hygienickým
požadavkům. Tři třídy na 1.stupni byly vybaveny novými lavicemi a židličkami.
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.
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Údaje o pracovnících školy
Přehled o pracovnících:

Školní rok

Počet
všech
pracovníků

Počet
přepočtených
pracovníků

2011/2012

43

39,65

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

Školní rok

Počet
pedagogických
pracovníků

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

2011/2012

30

27,0

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
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Přehled o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků:

VŠ - PF

VŠ jiné + DPS

SpŠ

SŠ jiné

20

3

4

3

Komentář k přehledu o pracovnících školy:
Kolektiv všech pracovníků školy čítal celkem 43 osob s věkovým průměrem 47,8 roku.
Pedagogických pracovníků bylo 30, z toho 6 mužů. Věkový průměr byl 46,8 roku.
Pro školní rok 2010/2011 došlo k drobným změnám ve složení pedagogického
sboru.Pracovní smlouva skončila jedné kolegyni z druhého stupně.V průběhu září byla
zdárně dořešena otázka asistentky pedagoga u žáka 2.stupně,též byla přijata na částečný
úvazek jedna vychovatelka do ŠD v důsledku velkého zájmu o docházku do školní družiny.V
listopadu odešla jedna kolegyně z 2.stupně na mateřskou dovolenou,podařilo se zajistit
kvalifikovanou náhradu se stejnou aprobací.
V dalším 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.a 7.třídě.
Kolektiv provozních zaměstnanců nedoznal v tomto školním roce žádných změn a je již
delší dobu konsolidovaný.
Další vzdělávání učitelů, rozšiřování kvalifikace:
Většina členů pedagogického sboru pravidelně navštěvuje vzdělávací akce, pořádané
zejména KCVJŠ Plzeň.
Během školního roku navštívili pedagogičtí pracovníci 30 vzdělávacích akcí v celkové
částce 18 410 ,- 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 v období
hlavních prázdnin jazykových kurzů v Anglii,hrazených z projektu EU peníze školám, jedna
kolegyně se účastnila Letní školy učitelů Hv v Liberci

7

Výchovně vzdělávací činnost školy
______________________________
Od školního roku 2011/2012 probíhalo vyučování ve všech ročnících podle ŠVP pro
ZŠ Stříbro, Mánesova 485.
Celkový počet vyučovacích hodin týdně byl 466.
1.stupeň:
celkem hodin týdně:
z toho - povinné předměty:
- nepovinné předměty:

255
249
6

2.stupeň:
celkem hodin týdně:
211
z toho - povinné předměty:
206
- nepovinné předměty:
5

Přehled volitelných předmětů:
Seminář z fyziky a matematiky: 6. ročník
Informatika: 6., 7., 8., 9. ročník
2. cizí jazyk: Nj: 7., 8., 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:
Technické práce

9.ročník
9.ročník

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

337
175
139
23
1,78

1
0
15
16
3
58
28
16 212
9

2.pololetí
341
168
152
21
1,83
1
16
3
4
17
22
6
91
104
19 658
299

Poznámka:velký nárůst neomluvených hodin ve 2.pololetí je dán zejména příchodem 3
žáků,sourozenců,kteří mají většinu těchto hodin na svědomí už z předchozí školy.

Také v tomto roce se naše škola zapojila do testování žáků 6.a 9.tříd od společnosti
Scio.Výsledek byl podobný těm předchozím,v testovaných oblastech,tj.v českém
jazyce,matematice,všeobecném přehledu,v 9.třídě též v cizích jazycích,umístění v průměru
s mírnými odchylkami oběma směry.
V květnu jsme se také účastnili povinného zkušebního testování žáků 5.a 9.tříd.Výsledky
potvrzují dobrou kvalitu práce našich učitelů.
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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

13 .400,-- Kč

Česko-německý fond
budoucnosti

Projekt EU peníze školám

1 807 782 ,-Kč

ESF a státní rozpočet ČR

Projekt Technika ve škole v rámci operačního
programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
3 633 601 ,-Kč

ESF a státní rozpočet ČR

Celkem

5 557 783 ,- Kč

Účast v jiných projektech
_______________________
RAMPS – VIP III,školní psycholog,projekt Národního ústavu pro vzdělávání Praha
Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň
Každodennost na hranicích mezi NDR a ČSSR 1960-1989, projekt Nadace Ettersberg a
města Kraslice
GLOBE – sledování a vyhodnocování klimatických údajů

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.
Na přelomu září a října proběhla „Expedice Bonětice“ s procvičením ekologických
dovedností žáků,které jsou součástí preventivního programu školy.
Žáci 6. tříd absolvovali seznamovací GO kurzy hrazené z velké části z grantu MŠMT na
preventivní program školy.
Žáci 8.tříd absolvovali v říjnu tématickou exkurzi do ZOO Plzeň.
Zájezd do plzeňského divadla Alfa absolvoval celý 1.stupeň hned na počátku listopadu.V
tomto termínu byla též vyhlášena vánoční soutěž pro žáky 1.stupně.
Pro žáky 2.stupně byl zajištěn varhanní koncert ve stříbrském kostele.
Mikulášké a čertovské rejdění proběhlo tentokrát jen ve škole.O několik dní později byla
vyhodnocena vánoční soutěž ve výrobě sněhuláků.
Žáci 9.třídy navštívili v prosinci výstavu Techmánia v Plzni.
Proběhlo školní kolo pěvecké soutěže.
Pár dnů před vánočními prázdninami zazpíval školní pěvecký sbor na schodech
školy.
V posledním předprázdninovém dni dostali všichni žáci vánoční dárek ve formě filmového
představení.
Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.třídy a několik žáků z jiných tříd proběhl na
přelomu února a března na Šumavě.
Preventivní program školy byl dále realizován akcemi s o.s. KOTEC
Plavecký výcvik žáků 3.a 4.tříd začal ve druhé polovině března.
Výchovný pořad „Saga Afrika“ proběhl v dubnu pro všechny žáky školy.
Žáci 9.tříd mohli v rámci exkurzí v květnu navštívit podniky KERMI Stříbro a Chodovar
Chodová Planá a také výstavu Human Body v Praze.
V polovině června proběhla velmi zdařilá prezentace mezinárodního projektu Nadace
Ettersberg a města Kraslice v Chebu.
Žákům 1.stupně se představili mladí umělci ze ZUŠ Stříbro.
Žáci 7.-9.tříd navštívili výstavu Military,autentické výstroje a výzbroje armád
evropských zemí.
Ve spolupráci se školní radou proběhlo vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepšího žáka
školy“ a předání cen a diplomů.

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 4.ročník přírodovědné soutěže
Mini Globe Games, které se zúčastnilo celkem 15 pětičlenných družstev škol okresu Tachov.
Další pořádanou akcí byla pěvecká soutěž pro žáky stříbrských škol.
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Devátého ročníku výtvarné soutěže Stříbrská lampa,tentokrát na téma „Můj domov“, se
zúčastnilo celkem 9 školských zařízení okresu Tachov.
Na jaře se stala naše škola místem a spolupořadatelem biologické olympiády.
Účastnili jsme se také pořádání sportovních soutěží Mc Donald Cup, Pohár rozhlasu a
atletických závodů žáků 1.stupně škol okresu Tachov.

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.

Přehled účastí a umístění:
1. místa v okresních soutěžích:
Matematická olympiáda – L.Dedková
Recitační soutěž – A.Pavlová
Atletické závody 1.stupně – V.Kašíková,N.Poláková,A.Krištofovičová,A.Bláhová,
A.Krabcová,
Stříbrská lampa – L.Havlíková,V.Dedek,D.Hanzlíček,M.Zieman,R.Svoboda
Mini Globe Games – J.Středa,R.Křížová,A.Hrabáčková,L.Kepková,J.Růžička
Cestou necestou – K.Langová,A.Peevová,J.Kobiljak
Požární ochrana očima dětí – F.Krištofovič
Mistr Theodorik – třída 3.A,D.Hanzlíček,M.Capouch,L.Hrbáček
2. místa v okresních soutěžích:
Stříbrská lampa – E.Duspivová,S.Löblová,N.Chválová,T.Chudáčková,K. Nováková,
E.Vuová,K.Langová,T.Štrejnová,V.Kaslová
Atletické závody 1.stupně –N.Poláková,Z.Čečková,K.Hodková,J.Davidík
Požární ochrana očima dětí – K.Brabcová
Čtenářská soutěž – N.Křížová
Mc Donald´s Cup –
R.Pendl,K.Budek,P.Klašovec,P.Koželuh,D.Nejdr,M.Dub,E.Sitay,L.Uhlíř,J.Kolena,
P.Hilf
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3. místa v okresních soutěžích:
Dopravní soutěž – K.Pašková,J.Kopf,M.Středa
Atletické závody 1.stupně – V.Kašíková,L.Dedková,E.Sitay
Stříbrská lampa – E.Vilímová,M.Dyková,H.Škvárová
Zeměpisná olympiáda – V.Dedek ( v dějepisné olympiádě 4.místo )
Konverzace v AJ – K.Langová
Přehazovaná –
E.Sitay,L.Uhlíř,A.Krabcová,L.Dedková,P.Klašovec,P.Koželuh,K.Budek,R.Pendl
Vybíjená dívky –
A.Phamová,A.Krabcová,M.Šišková,N.Loukotková,L.Mráčková,M.Spievaková,P.Svobo
dová,J.Bobková,L.Dedková,A.Bláhová
Vybíjená smíšené družstvo –
K.Pašková,P.Svobodová,E.Sitay,L.Uhlíř,A.Krabcová,P.Koželuh,D.Nejdr,R.Pendl,
K.Budek,L.Dedková,P.Klašovec
Cestou necestou – K.Hrazdilová
Čtenářská soutěž – A.Pavlová
Atletický trojboj –
D.Nejdr,L.Dedková,P.Klašovec,A.Bláhová,J.Patera,A.Pospíšilová,K.Nováková,
S.Urbánek
Florbal dívek 6.-7.tříd –
L.Kepková,A.Hrabáčková,E.Kašparová,K.Benešová,L.Gabčová,D.Čečková,
A.Brychtová,M.Bacherová
Městské kolo pěvecké soutěže – 1.místa Z.Čečková,L.Mašková,2.místa
P.Kastl,S.Gáborová,T.Ficzuová,3.místa V.Möllerová,A.Pavlová
Účast v okresních soutěžích:
Okresní přebor ve florbalu dívky, hoši
Halová kopaná hoši
Dějepisná olympiáda
Olympiáda z Čj
Pohár rozhlasu
Atletický čtyřboj
Matematický klokan
McDonald Cup
Biologická olympiáda
Mladý zahrádkář
Malý záchranář
Atletický OVOV
Hokejbal
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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.
Několik rodičů se v prosinci zúčastnilo zájezdu na vánoční koncert žáků partnerských škol
ze Stříbra, Altenstadtu/WN a Neustadtu/WN,který se konal v Altenstadtu.
12. května 2012 jsme pořádali 13.ročník Dne školy, který byl opět bohatě navštíven. Do
školy přišlo víc jak 200 hostů z řad bývalých žáků, rodičů i jiných.
27 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.
Velkou zásluhu na prezentaci školy na veřejnosti má pěvecký sbor školy,který vystupoval
na třech předvánočních akcích ve Stříbře,na koncertě v Altenstadtu,na hornických
slavnostech a městských slavnostech ve Stříbře.

Mezinárodní kontakty a spolupráce
Naše škola je v této oblasti dlouhodobě velmi aktivní a letošní školní rok byl bohatý na
různé akce se zahraničními školami i poté,co skončil tříletý projekt Comenius.
Pokračovali jsme ve spolupráci s partnerskými školami v SRN. V měsíci listopadu se
uskutečnila návštěva žáků německých škol ve Stříbře.Na programu bylo sportování v hale a
keramická dílna na téma Malá čarodějnice.
Dne 15.prosince 2011 vystoupili žáci všech tří škol na adventním koncertě v novém
kostele v Altenstadtu/WN, který byl plný vystupujících žáků i nadšených posluchačů.
V únoru se žáci partnerských škol setkali při 3.ročníku Zimních her ve středisku
Silberhütte, kde si dobře zalyžovali a zasáňkovali.
Velkým zážitkem byla účast na mezinárodním turnaji v Člověče nezlob se,která se
uskutečnila ve městě Nabburg za účasti 200 žáků z 30 škol českých i německých.
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Dvanáct 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 žáci navštívili památník na místě
bývalého koncentračního tábora ve Flossenbürgu.
Zajímavou zkušenost přinesla účast v mezinárodním projektu Nadace Ettersberg a
města Kraslice o životě a vztazích ČSSR a NDR se závěrečnou prezentací v Chebu.
Radost učitelům dělá i „adoptivní syn“ Klement Mpengula ze Zambie, kterému
příspívají na vzdělání.

Školní poradenské pracoviště

Dobrou zprávou je,že se podařilo navázat na projekt VIP II,po překlenovacím období
začal od ledna fungovat projekt RAMPS - VIP III, díky kterému je naše škola jednou z mála
v Plzeňském kraji, kde může působit školní psycholog. Tento projekt je spolufinancovaný
ESF a státním rozpočtem ČR.

Spolupráce s jinými institucemi
Na velmi dobré úrovni je spolupráce se zřizovatelem, městem Stříbrem prostřednictvím
starosty 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.Platí to i pro nově zvolenou na počátku roku 2012.
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,Baníkem Stříbro a dalšími.

Závěr
Školní rok 2011/2012 byl opět velmi náročný,obohacený zapojením do dvou velkých
projektů EU. Nepotkaly nás v něm žádné větší komplikace, pozitivní pocity určitě převládají.

Ve Stříbře, dne 14.10. 2012
Mgr.Václav Peteřík

ředitel školy
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