ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO, Mánesova 485, 349 01 Stříbro

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014
Charakteristika školy
Název školy:
Úplná adresa:
Právní forma:
Telefon/fax:
E-mail:
Web:
IZO ředitelství:
IČ:
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:
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

4

115

Vzdělávací program školy:
ŠVP pro ZŠ Stříbro, Mánesova 485 od 1.9. 2007
Počet žáků –ZŠ k 30.9.,ŠD a ŠJ k 31.10.
2013/2014
ZŠ 375 žáků
/18 tříd
ŠD 115 žáků.
/4 odd
ŠJ 321žáků
54 dosp.,185 - DČ

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

358 žáků/17 tříd

351 žáků/16 tříd

342 žáků/16 tříd

368 žáků/16 tříd

72 žáků/3 oddělení

90 žáků/3 oddělení

317 žáků/ 43 dosp.
DČ – 85 strávníků

328 žáků/43 dosp.
DČ – 136 strávníků

108 žáků
/4 oddělení
301 žáků/45 dosp.
DČ – 145 strávníků

111 žáků/
4 oddělení
305 žáků/53 dosp.
DČ – 165 strávníků
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Spádový obvod školy:

-

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

Obec

Počet žáků

Brod
Bdeněves
Benešovice
Cebiv
Černošín
Erpužice
Holostřevy
Kladruby
Kšice
Lhota u Stříbra
Máchovo Údolí
Milíkov
Okrouhlé Hradiště
Otročín
Prostiboř
Pytlov
Slavice
Svinná
Sulislav
Strahov
Svahy
Svojšín
Sytno
Těchlovice
Trpísty
Tuněchody
Víchov
Vranov
Záchlumí
Zálezly
celkem

3
2
7
5
1
9
2
6
1
5
2
2
1
1
3
2
2
6
17
2
1
6
13
3
2
1
4
7
13
2
127
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Školská rada
Složení školské rady:
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 - 8 žáků
Počet žáků na začátku školního roku celkem (30.9. 2013) : 375
Počet žáků:

1. stupeň
2. stupeň

235 žáků
140 žáků

prům. 21,36/třída
prům. 20,00/třída

Počet žáků na konci školního roku celkem (31.8. 2014)
Počet žáků:

1. stupeň
2. stupeň

232 žáků
140 žáků

prům. 20,83/třída

: 372

prům. 20,66/třída

prům. 21,09/třída
prům. 20,00/třída

Přijímací řízení a další zařazení absolventů:
Zápis dětí do 1. třídy
- počet dětí u zápisu:
58
- počet odkladů školní docházky: 8
- očekávaný počet žáků/tříd:
50/2
Absolventi školy a jejich další uplatnění:
9. ročník:
Počet
celkem
22

Gymnázium SŠ s matur.

1

SOU

U

Bez
přihlášky

8

1

0

12
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7. a 8. ročník:
Počet
celkem
4

Gymnázium SŠ s matur.

0

SOU

U

Bez
přihlášky

4

0

0

0

5. ročník:
Počet žáků přihlášených na 8-leté gymnázium:
13
Počet žáků přijatých na 8-leté gymnázium:
10
Počet žáků, kteří odešli v průběhu školního roku do ZŠ Revoluční, Stříbro: 1

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 a jedna tělocvična, ve které byly během prázdnin
renovovány parkety.
V 1. patře je umístěn sekretariát, školní jídelna s výdejnou obědů, sborovna 1.stupně,
školní knihovna a kancelář školního psychologa, který u nás vykonával svou činnost v rámci
projektu RAMPS VIP III – Kariéra, financovaného z ESF, od června pak v rámci Rozvojového
programu MŠMT na podporu školních psychologů.
Ve 2. patře, v přístavbě, byla v loňském roce vybudována nová odborná učebna
v rámci projektu Technika ve škole. Je v ní interaktivní tabule,10 žákovských počítačů a
celkem 28 žákovských míst. Školní dílna byla vytvořena v bývalém učitelském kabinetu a je
vybavena novými pracovními stoly pro 14 žáků. Počítačová učebna,vybavená v rámci
INDOŠ, má celem 28 počítačů, které však byly povětšinou zastaralé a během prázdnin
prodělaly obměnu. V hlavní budově je druhá tělocvična. Dále jsou na patře 2 odborné
učebny, dostatečně vybavené moderními pomůckami a též kmenové třídy. Odborná učebna
chemie byla v roce 2007 vybavena interaktivní tabulí a ozvučovaní sestavou. Ve 3.patře jsou
třídy a také 2 odborné učebny. Je to učebna přírodopisu s dataprojektorem a elektronickým
mikroskopem. Druhá odborná učebna slouží především výuce cizích jazyků, je vybavena 20
počítači, dataprojektorem, plátnem, přehrávačem DVD a ozvučovací technikou.
Z důvodu navýšení počtu tříd bylo nutno přistoupit ke zrušení odborné učebny
výtvarné výchovy ve 3. patře. Jako náhrada byla vybudována nová odborná učebna, která je
umístěná ve sklepních prostorech. Ve vedlejší místnosti je nově umístěna vypalovací pec na
keramiku.
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Průběžně jsou nakupovány nové 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. V závěru prázdnin byla provedena rekonstrukce elektrických
rozvodů mezi patry a po chodbách a tím se podařilo odstranit velmi nebezpečnou závadu.
V průběhu velkých prázdnin byla provedena dlouho očekávaná renovace školní
jídelny. Byla upravena podlaha, položeno nová podlahová krytina, vyměněno obložení zdí a
radiátory a hlavně byly vyměněny stoly a židle.
Budova školy má výhodnou polohu poblíž středu města v postranní ulici, kterou
projíždí relativně málo vozidel. Dopravní situace se však poněkud zhoršila v souvislosti
s revitalizací stříbrského náměstí, když zejména před zahájením vyučování dochází k velké
kumulaci aut, přivážejících děti do školy. Naštěstí bylo před koncem školního roku
rozhodnuto o změně směru jízdy před školou a vystupování dětí z aut rodičů je tak mnohem
bezpečnější.
Vnější fasáda budovy byla opravená v prvních letech po roce 2000. Po mnoha letech
úsilí bylo letos v srpnu započato s opravou fasády ve vnitřní straně budovy. Dílo má být
hotové do konce listopadu 2014. Poté bude nutná oprava oken, ejich očištění a nový nátěr.
Stejně tak bude nutno řešit alespoň základní opravu 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 učebna v přírodě, v loňském roce
nově vybudovaná, která obsahuje domek pro úschovu nářadí a pomůcek, krytou pergolu a
lavičky ve svahu pro zhruba 50 osob.

Údaje o pracovnících školy

Školní rok

Počet
všech
pracovníků

Počet
přepočtených
pracovníků
dle výkazu P 1-04

2012/20113

43

41,17

2011/2012

43

39,65

2010/2011

41

38,69

2009/2010

41

38,09

2013/2014

45

41,46
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Školní rok

Počet
pedagogických
pracovníků

Počet
přepočtených
pedagog.
pracovníků
dle výkazu P 1-04

2012/2013

30

29,12

2011/2012

30

27,0

2010/2011

29

26,2

2009/2010

28

25,5

2013/2014

31

30,64

Přehled o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků:
VŠ - PF

VŠ jiné + DPS

SpŠ

SŠ jiné

21

3

4

3

Komentář k přehledu o pracovnících školy:
Kolektiv všech pracovníků školy čítal celkem 45 zaměstnanců s věkovým průměrem
48,26 roku. Pedagogických pracovníků bylo 31, z toho 3 muži. Věkový průměr byl 46,42
roku.
Pro školní rok 2013/2014 došlo jen k malé obměně pedagogického sboru, který byl
doplněn jednou kolegyní s aprobací matematika – fyzika na částečný úvazek a dále přibyla
jedna asistentka pedagoga. Během školního roku jsme museli řešit jeden větší problém
s absencí nemocné kolegyně, která chyběla celé druhé pololetí a jako velmi prozíravé se
projevilo angažování kolegyně na částečný úvazek, který se tak rázem přeměnil na úvazek
celý.
Z pohledu aprobovanosti a kvalifikovanosti byl sbor na výborné úrovni, jen malý počet
hodin byl vyučován neaprobovaně. Jednalo se zejména o hodiny výtvarné výchovy,
pracovních činností, výchovy ke zdraví a matematiky, které byly vyučovány pedagogy, kteří
k tomuto oboru mají dobrý vztah a nečinilo to potíže ani jim ani žákům.
Kolektiv správních zaměstnanců doznal jedné změny a to na pozici hospodářky školy
v měsíci listopadu.
Další vzdělávání učitelů, rozšiřování kvalifikace:
Většina členů pedagogického sboru pravidelně navštěvuje vzdělávací akce, pořádané
zejména KCVJŠ Plzeň nebo NIDV Praha, pobočka Plzeň.
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Za školní rok navštívili pedagogičtí pracovníci 40 vzdělávacích akcí v celkové částce
23.820,- 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. Jedna kolegyně
absolvovala týdenní prázdninový kurz.

Výchovně vzdělávací činnost školy
Vyučování probíhalo podle ŠVP pro ZŠ Stříbro, Mánesova 485 s platností od 1.9. 2007.
Celkový počet vyučovacích hodin týdně:

506

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

268
264
4

2.stupeň:
celkem hodin týdně:
z toho – povinné předměty:
- zájmové útvary:

238
238
1

Přehled volitelných předmětů:
Seminář z fyziky a matematiky: 6. ročník, celá třída
1 hodina týdně
Informatika: 6. ročník, vždy celá třída, 1 hodina týdně
8. ročník, 1 skupina, 1 hodina týdně
9. ročník, 1 skupina, 1 hodina týdně
2. cizí jazyk: Nj: 7. ročník, 2 skupiny, po 2 hodinách týdně
Nj 8. ročník, 2 skupiny, jedna 2 hodiny, druhá 3 hodiny týdně
Nj 9. ročník, 1 skupina, 2 hodiny týdně
Aj 7. ročník, 1 skupina 2 hodiny týdně
Technické práce:

9. ročník, 1 skupina, 1 hodina týdně

Seminář biologie – chemie : 9.ročník, 2 skupiny po 2 hodinách týdně
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Přehled zájmových útvarů:
1. stupeň:
Nápravné čtení: 4 skupiny ve 2. - 5. třídách po 1 hodině týdně
Keramický kroužek : 2 skupiny ze 2. – 5. tříd
Sborový zpěv : skupina žáků ze 2. – 9. tříd

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
Důtka třídního učitele:
Důtka ředitele školy:
Pochvala třídního učitele:
Pochvala ředitele školy:
Počet zameškaných hodin:
- omluvených
- neomluvených

374
207
147
20
1,72

2.pololetí
372
197
167
8
1,76
0
20

3
1
11
2
64
51

2
0
4
8
95
88

18 378
56

19 405
22

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.
Pozitivem je velké množství pochval třídního učitele i ředitele školy.
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Získávání financí z projektů a sponzorských darů

Název, téma projektu:

získaná částka:

získáno od koho:

Mimoškolní aktivity

30.000,-- Kč

Město Stříbro

Spolupráce s partnerskými školami
v SRN

25.500,-- Kč

Česko-německý fond
budoucnosti

Projekt EU peníze školám

1 807 782,-- Kč

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

ESF a státní rozpočet
ČR – konec v XII/2013

ESF a státní rozpočet
ČR – konec XII/2014

Zdravá Máneska

13 000,-- Kč

KÚPK

Pomůcky a ocenění žáků

20 000,-- Kč

Lesy ČR

Celkem

5 497.583,-- Kč

Účast v jiných projektech
RAMPS – VIP III,školní psycholog.Tento projekt skončil v květnu a na něj navázal Rozvojový
program MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve
školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014.
Globe – sledování a vyhodnocování klimatických údajů

Inspekce a kontroly
Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na naší škole žádná inspekce, žádná kontrola.

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 pořádají školní kola většiny předmětových, uměleckých nebo
sportovních soutěží, které slouží k možnosti porovnání schopností a dovedností žáků a také
k motivací výběru pro účast v okresních kolech soutěží.
Účast a výsledky v těchto soutěžích jsou započítávány do celoškolní soutěže
„O nejlepšího žáka školy“, která probíhá ve spolupráci s Radou školy a Občanským
sdružením rodičů při ZŠ Stříbro, Mánesova 485..
6. třídy se vypravily na dvoudenní seznamovací GO kurz. Celý 1. stupeň vyrazil do Plzně do
divadla Alfa.
Koncem září strávila vybraná skupina žáků víkend v podhradí zříceniny hradu
Buben. Výstavu Techmánia v Plzni navštívili žáci 9. tříd a 5. tříd.
Ve Stříbře navštívili chovatelskou výstavu, výtvarnou výstavu Babí léto, Dům dětí a
mládeže.
Počátkem prosince proběhla návštěva Prokopské štoly s Mikulášskou nadílkou, které
se účastnilo zhruba 50 žáků 1. stupně. Ve školní jídelně proběhlo vyhodnocení Mikulášské
soutěže žáků 1. stupně.
5. a 6. třídy měly besedu s příslušníky Městské policie Stříbro a Policie ČR.8. a 9.třídy
se zúčastnily preventivní akce vedené lektory sdružení ACET.
Předvánoční atmosféru naladilo vystoupení školního pěveckého sboru na schodech
školy.
Poslední den před vánočními prázdninami navštívili žáci filmové představení
v místním kině.
V lednu dvě třídy 1. stupně zahájily plavecký výcvik, v dubnu je vystřídaly další dvě
třídy.
V březnu proběhl také lyžařský výcvikový kurz 7. třídy ZŠ.
Žáci 9. třídy se vydali na exkurzi do podniků KERMI a Chodovar a také na „Burzu škol“ do
Tachova.
V období květnových výročí se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili pietního aktu u pomníku
amerických osvoboditelů a poté shlédli film Collette.
V červnu proběhla preventivní akce v 6. třídách a 3. -5. třídy měly praktický program
na dopravním hřišti. Těsně před závěrem školního roku se zúčastnili všichni žáci 1. stupně
akce, jejímž cílem bylo procvičení činností při mimořádných událostech. V areálu Hasičského
sboru nalezli výborné prostorové podmínky i odbornou pomoc hasičů a jejich techniky.
1. - 3. třídy vyslechly koncert žáků ZUŠ Stříbro. Celý 1. stupeň shlédl výchovný pořad
„Hudební nástroje“. Pro žáky 2. stupně byl připraven výchovný pořad o vývoji rockové hudby.
Skupina 40 žáků navštívila představení v divadle v Plzni. Také vzdělávací pořad Mexiko –
země Mayů se velmi líbil.
Několik dní před závěrem školního roku proběhlo ve školní jídelně slavnostní
vyhlášení „Soutěže o nejlepšího žáka školy“ za účasti předsedy Školské rady pana Soukupa
a členky Školské rady paní Jitky Malé.

2/ Akce pro žáky dalších škol:
V říjnu uspořádala naše škola ve spolupráci s DDM Stříbro 6. ročník přírodovědné
soutěže Mini Globe Games, které se zúčastnilo 14 družstev ze škol okresu Tachov.
Ve spolupráci s dalšími subjekty jsme pořádali 11. ročník výtvarné soutěže Stříbrská
lampa. Této soutěže se zúčastnilo 15 škol z okresu Tachov. Vyhodnocení výsledků proběhlo
v Městském muzeu Stříbro..
V březnu jsme uspořádali střeleckou soutěž základních škol ze Stříbra ve spolupráci
s DDM Stříbro.
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V dubnu proběhla na naší škole biologická olympiáda – okresní kola ve 2
kategoriích.
V květnu se naše škola podílela na pořádání okresního kola Poháru rozhlasu a
okrskového kola Mc Donald Cupu.
Počátkem června proběhl na stadionu ve Stříbře další ročník atletické soutěže žáků
1. stupně škol okresu Tachov.

Účast žáků v soutěžích:
Už bylo zmíněno, že se snažíme zapojit žáky do většiny soutěží, které jsou v našem
okrese vyhlášeny. V nich je uspořádáno školní kolo a nejlepší jedou pak reprezentovat školu
v kole okresním.
Také ve školním roce 2013/2014 jsme získali celou řadu výborných umístění.

Přehled účastí a umístění:
Žáci 1. stupně:
Přehazovaná – okresní přebor – 1. místo – hráli: Hodková, Hrad, Kopf, Krištofovič
F., Kos, Patera J., Pospíšilová, Stanislavský
Výtvarná soutěž „ Mistr Theodorik“ – okresní – 3. místo - Vuová
Pythagoriáda – okresní kolo – 1. místo – Z. Löblová
Výtvarná soutěž „Stříbrská lampa“ – okresní - 1. místo – F. Kašík, 2. místo – M.Vítek,
3. místa – J. Beneš, N. Kováříková
Dopravní soutěž – okresní kolo – 2. místo družstva – Kopf, T. Benediktová, Löblová
Atletická soutěž žáků 1. stupně – okresní přebor – J. Pittr – 2 x 1. místo, V. Kašíková,
1. a 3. místo, P. Remiášová – 1. a 3. místo, J. Stanislavský – 2 x 2. místo, N. Poláková - 2.
místo, J. Lorencová – 3. místo
Atletický trojboj – okresní – družstvo 3. místo - Kašíková, Poláková, Remiášová,
Pospíšilová, Krištofovič J., Strohschneider, Patera J., Krištofovič F.
Vybíjená – okresní – 2. místo, účast v krajském kole – Čečková Z., Hodková, Remiášová,
Hrad, Kopf, Krištofovič F., Löblová, Svoboda F., Kos, Patera J., Pospíšilová, Stanislavský
Florbal – okresní - 2. místo - Hrad, Kopf, Krištofovič F., Svoboda F., Kos, Patera J.
Čtenářská soutěž – okresní – 2. místo L. Švec
Mladý zdravotník – okresní – 3. místo – Lešková, Krupičková H., Bubnová, Oláhová, Rous
Žáci 2. stupně:
Mini Globe Games – okresní soutěž – družstvo 1. – Pašková, Ryba, Kovacs, Tintěra, Uhlíř
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Pohár rozhlasu – mladší žákyně – 1. místo okresní,1. místo krajský – Čečková D.,
Benešová, Bláhová, Gabčová, Loukotková, Šišková, Krabcová, Krištofovičová A., Klímová,
Hrazdilová
Konverzace v anglickém jazyce – okresní kolo – T. Malý 2. místo
Recitační soutěž – okresní – 2. místo – E. Soudková, účast v krajském kole, 1. místo M.
Burianová, účast v krajském kole, 3. místo D. Ryba
Dopravní soutěž – okresní – 2. místo – M. Středa
Výtvarná soutěž „Stříbrská lampa“ – okresní – 3. místo – Brychtová, Kepková, Novák,
Považanec, Dubec, Franc, Svoboda

Spolupráce s rodičovskou veřejností
Snaha o co nejtěsnější spolupráci vychází z dlouhodobého plánu školy. Snahou je
hledání možností neformálních setkání a vzájemného poznání s cílem stát se rovnoprávnými
partnery.
Pro rodiče byly uspořádány dvě tradiční třídní schůzky a dvě informační odpoledne.
Někteří rodiče našich žáků se zúčastnili vánočního koncertu v Neustadtu/WN.
24. května 2014 se uskutečnil 15. ročník Dne školy s tématem „Cesta kolem světa
za 188 dní “, který spolu s pěkným počasím přilákal do školy kolem 200 návštěvníků. 31
maminek přineslo sladkosti do „školní kavárny“.
Svoji činnost vykonává Občanské sdružení rodičů při základní škole. Jeho nově
zvoleným předsedou se stal pan Lukáš Novák a je předpoklad aktivní práce tohoto sdružení.

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 Tachovského deníku.
K prezentaci naší školy významně přispěl školní pěvecký sbor, který během roku
s velkým úspěchem vystoupil při zapálení adventní svíce ve Stříbře, při Slavnostech města
Stříbra,při Maloměstských slavnostech nebo při vernisáži k výtvarné soutěži Stříbrská lampa
a zahájení výstavy na téma J. Hus. Žáci VIII.A pod vedením třídní učitelky nacvičili
„Čertovskou pohádku“, kterou zahráli v místním kině.
Velmi úspěšný byl 15. ročník Dne školy, který byl bohatě navštíven.
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K prezentaci školy slouží také všechny akce a soutěže, které jsme pořádali nebo
spolupořádali.

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.Partnerskými školami jsou už řadu let Grundschule Altenstadt/WN
a Mittelschule Neustadt/WN.
Ve školním roce 2013/2014 proběhla řada akcí ve spolupráci s těmito školami.
V říjnu přijelo do Stříbra cca 50 německých žáků a učitelů z GS Altenstadt/WN a MS
Neustadt/WN. Byla pro ně připravena poznávací soutěž, při které smíšené skupiny plnily
řadu úkolů v okolí Hornického skanzenu, kde na ně čekalo občerstvení, prohlídka důlní
techniky a také vyhlášení soutěže. Akce byla velmi zdařilá i díky ukázněnosti žáků,
výbornému počasí a pomoci členů hornického spolku.
V prosinci se konal v kostele v Neustadtu/WN vánoční koncert, na kterém
vystoupili žáci celkem pěti partnerských škol.
V březnu se vydali za svými kolegy do Německa členové našeho pedagogického
sboru. Společně navštívili nově otevřené vulkanologické muzeum v Parksteinu a poté se
všichni sesedli ke stolům v nedaleké restauraci, kde při pohoštění bavorskými specialitami
besedovali o problémech a radostech školství, ale také společně absolvovali kurz tanců
doprovázený živou hudbou ze dvou akordeonů.
V dubnu se dvě družstva z naší školy zúčastnila mezinárodního turnaje ve hře
Člověče nezlob se, která se konala ve městě Nabburg.
V květnu se skupina pedagogů naší školy podílela na přípravě výstavy prací
z mezinárodní soutěže na téma Mistr Jan Hus, která se uskutečnila v Městském muzeu ve
Stříbře.
V počátku měsíce června se vydala skupina 40 žáků do pohraničního města
Bärnau, kde se setkala s žáky obou německých partnerských škol.
Nadále pokračuje podpora adoptivního syna ze Zambie Klementa Mpenguly.

Školní poradenské pracoviště
Projekt RAMPS – VIP III, který byl také spolufinancovaný Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR skončil v květnu 2014.Přítomnost školního pedagoga se
naštěstí podařilo udržet díky navazujícímu Rozvojovému programu MŠMT na podporu
školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistův
školských poradenských zařízeních.Tento projekt bude probíhat do konce roku 2014.
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Spolupráce s jinými institucemi
Velmi úzká spolupráce je v první řadě 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 a snaží se hledat klady a konstruktivní spolupráci.
Výborná je i spolupráce s OSPOD při MěÚ Stříbro.
Velmi často a intenzivně spolupracujeme s DDM Stříbro, se kterým jsme uspořádali
řadu úspěšných akcí.
Díky spolupráci s TJ Baník Stříbro se nám podařilo uskutečnit řadu sportovních akcí
pro naše i jiné žáky.
Ve spolupráci s místní Charitou se asi 30 žáků zúčastnilo Tříkrálové sbírky.

Závěr

Školní rok 2013/2014 byl vcelku poklidným rokem, během něj jsme vykonali spoustu
různé práce, kterou považujeme za samozřejmou.

Ve Stříbře, dne 10.10. 2014

Mgr. Václav Peteřík

ředitel školy
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