
Základní škola Skalná, příspěvková organizace
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Výroční zpráva o činnosti školy

školní rok 2021/2022
Část I.

Základní údaje o škole

Název školy: Základní škola Skalná, příspěvková organizace

Adresa školy: Sportovní 260, 351 34 Skalná

IČ školy: 75006561

Telefonní kontakt: 736 481 606

e-mail: zsskalna@zsskalna.cz

Webové stránky školy: www.zsskalna.cz

Zřizovatel školy: Město Skalná

Ředitelka školy: Mgr. Martina Turečková

Zástupce ředitelky školy: Ing. Jiří Mesner

Mgr. Jana Brettlová

Výchovná poradkyně: Mgr. Blanka Novotná

Složení školské rady: Martina Kekulová – předsedkyně

Petra Salajová  (rodičovská kurie)

Jiří Mesner, Blanka Novotná (pedagogická kurie)

Radomil Gold, Tomáš Pěček (zástupci zřizovatele)

Charakteristika školy: Základní škola je plně organizovaná s jednou třídou v každém

ročníku kromě  druhého ročníku, který je tvořen dvěma třídami.

Škola provozuje také školní družinu a školní jídelnu.

Pro školní rok 2021/2022 je školou pověřenou z důvodů

hodných zřetele, k poskytování bezplatné přípravy k začlenění

žáků cizinců do základního vzdělávání.

mailto:zsskalna@zsskalna.cz


Základní škola Skalná, příspěvková organizace
Sportovní 260, 351 34 Skalná, IČO: 75006561

tel. 736 481 606, e-mail: zsskalna@zsskalna.cz

Základní škola -

kapacita 210 žáků
Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu

1. stupeň ZŠ 6 94 15,6

2. stupeň ZŠ 4 79 19,7

Celkem ZŠ 10 173 17,3

Školní družina -

kapacita 84 žáci

Počet oddělení Počet zapsaných žáků Počet žáků

na oddělení

Školní družina 2 51 25,5

Školní jídelna - kapacita  strávníků průměrný počet strávníků (žáků)

200 133

Část II.

Přehled oborů vzdělání

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy
79-01-C/01 Základní škola 1
Školní vzdělávací
program

Školní vzdělávací program pro Základní školu
Skalná, příspěvkovou organizaci

1. – 9.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy:

Hlavním účelem činnosti organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle

příslušného vzdělávacího programu a poskytovat základní vzdělávání.
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Část III.

Personální zabezpečení činnosti školy k 1. 9. 2021

Osob – fyzických Přepočtených -

normativ

Počet pracovníků celkem 33 28,3229

Počet pedagogických pracovníků 23 20,9813

Počet nepedagogických pracovníků 10 7,3416

Na dohody mimo pracovní poměr (DPP,DPČ) 26 1,4947

Z toho pedagogických pracovníků 18 0,5116

Nepedagogických pracovníků 8 0,9831

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků dle § 3 zákona 563/2004

Sb., o pedagogických pracovnících ve změně dalších předpisů k 1.9.2021 splňovalo  9 učitelů,

3 asistenti pedagoga a 1 vychovatelka. Ostatní pedagogičtí pracovníci mají vzdělání jiného

směru a kvalifikaci si postupně doplňují nebo se na studium chystají.

Všichni nepedagogičtí pracovníci splňují požadovanou odbornou kvalifikaci na výkon

svého pracovního zařazení.

Část IV.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce

Počet 1. tříd
k 1. 9. 2021

Počet
zapsaných
žáků k 1. 9.
2021

Počet žáků,
kteří se
dostavili
k zápisu
v dubnu
2020

Z toho
počet žáků
nepatřících
do
spádového
obvodu
školy

Počet
přijatých
žáků

Počet žáků,
kterým byl
udělen
odklad
školní
docházky

Počet žáků,
kterým byl
udělen
dodatečný
odklad
školní
docházky

1 23 32 4 23 9 0
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Údaje o přijetí žáků na střední školy

název školy počet absolventů

Integrovaná střední škola  Cheb 6

Střední zdravotnická škola Cheb 1

Střední zdravotnická škola Karlovy Vary 1

Střední škola designu Lysá nad Labem 1

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary 4

Stravování a služby Karlovy Vary 2

Střední škola logistická  Dalovice 1

Obchodní akademie Karlovy Vary 1

Odborná střední škola Karlovy Vary 1

Průmyslová škola Ostrov - strojírenství 1

Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň 2

Soukromá obchodní akademie Karlovy  Vary 1
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Část V.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Třída 1. pololetí 2020/2021 2. pololetí 2020/2021

prospěl
s vyznamená
ním

prospěl neprospěl
prospěl
s vyznamená
ním

prospěl neprospěl

1.A 100 % (25) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (25) 0 % (0) 0 % (0)
2.A 100 % (14) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (14) 0 % (0) 0 % (0)
2.B 100 % (17) 0 % (0) 0 % (0) 100 % (17) 0 % (0) 0 % (0)
3.A 92,86 % (13) 7,14 % (1) 0 % (0) 86,67 % (13) 13,33 % (2) 0 % (0)
4.A 100 % (13) 0 % (0) 0 % (0) 76,92 % (10) 23,08 % (3) 0 % (0)
5.A 82,35 % (14) 17,65 % (3) 0 % (0) 70,59 % (12) 29,41 % (5) 0 % (0)
6.A 42,86 % (9) 57,14 % (12) 0 % (0) 50,00 % (10) 50,00 % (10) 0 % (0)
7.A 47,34 % (9) 52,66 % (10) 0 % (0) 38,10 % (8) 57,14 % (12) 4,75 % (1)
8.A 52,94 % (9) 47,06 % (8) 0 % (0) 52,94 % (9) 47,06 % (8) 0 % (0)
9.A 39,13 % (9) 60,87 % (14) 0 % (0) 30,43 % (7) 69,57 % (16) 0 % (0)

*) Jeden žák nehodnocen v druhém pololetí.

**) Dva žáci nehodnoceni.

***) Jeden žák nehodnocen.

Část VI.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Aktivity týkající se prevence SNJ (sociálně nežádoucích jevů) ve škole externí

Počet vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky 1 3

Počet vzdělávacích aktivit pro žáky 5 3

Počet vzdělávacích aktivit pro rodiče 1 0

Blok primární
prevence

Kočičí zahrada -1.st
Mediální výchova 1.st

Společně k bezpečí -
prim. prevence celá
škola

Kyberprostor
2.-9.tř (e-duha)

Beseda Právní povědomí
(PČR) 9.tř

Válka na Ukrajině
-celá škola

JSNS - filmy
2.třídy
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Pobytová akce 5.tř Adaptační kurz
Bublava

6.třída Adaptační kurz
Bublava

Lyžařský kurz
Bublava

Situační intervence Užívání návykových
látek - 2.stupeň

Urážení spolužáka Vyhrožování a
napadení 7.tř a 3.tř

Mimoškolní akce Výlety 1.- 9. třída Den dětí Den v pohybu

Bylo řešeno:

Oznámeno na  PČR podezření na užívání a distribuci návykových látek žákem 9.třídy,

ve spolupráci s PČR řešeno obvinění žáka z napadení UA žáků.

Spolupráce s rodinami a Střediskem výchovné péče: 4x krát.

Řešení zvýšeného počtu zameškaných hodin: 4x krát.

Část VII.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

termín studia
rozsah hodin

instituce
(VŠ/zařízení pro
další
vzdělávání)
místo konání

název
akce/zaměření
studia

počet

1. Institucionální vzdělávání
1.1 Studium ke splnění
kvalifikačních
předpokladů
a) Studium v oblasti
pedagogických věd

předpokládaný
konec 2023

ZČU  Plzeň učitelské
minimum

b) Studium pedagogiky předpokládaný
konec 2023

UJEP Ústí nad
Labem

Speciální
pedagogika-
Mgr.

c) Studium pro asistenta
pedagoga

ukončení 2022 NPI České
republiky

Studium pro
asistenty
pedagoga

3

e) Studium k rozšíření
odborné kvalifikace
1.2 Studium ke splnění
dalších kvalifikačních
předpokladů
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a) Specializovaná činnost –
tvorba a následná
koordinace školních
vzdělávacích programů

2 semestry,
časový rozsah
250 hod

Infra s.r.o.,
Stařeč
Praha +
Elearning

Koordinátor
ŠVP

1.3 Studium
k prohlubování odborné
kvalifikace
Fyzika cca 3 hod - 10x

ročně
Elixír do škol -
nadace
Depositum
Bonum

Elixír do škol

Fyzika 2 letá škola - 10
setkání za dva
roky (víkendy)

Heuréka -
nadace
Depositum
Bonum

Heuréka

1.4 Další vzdělávání

MAP II Neurověda ve
vzdělávání

3

Kariérové poradenství Implementace
Krajského
akčního plánu 2
v Karlovarském
kraji

Nutriční poradenství Dietní
stravování v
zařízeních
školního
stravování

Rozvíjíme čtenářskou a
matematickou gramotnost

Zábavné
vyučování na
1.stupni
Škola hrou

Jak nezamrznout u tabule Hry a aktivity
do výuky

Konference “Mozek a
paměť”

“Mozek a
paměť” - lidská
řeč

Tvůrčí psaní napříč
předměty na I.stupni

NPI

Hudebka nás baví 2
Agrese a její řešení Infra
Sfumato aneb čtení pro
všechny děti

ABC Music 2

Řešení konfliktů ve škole
pro kariérové poradce

Implementace
Krajského
akčního plánu
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Autentické materiály při
výuce cizích jazyků

Výukové
aplikace

Praktické tipy a online
nástroje pro moderní učení
cizích jazyků

Hry a aplikace
pro výuku
jazyků

Jak kreativně a hravě na
gramatiku

Hry pro výuku

Diagnostické nástroje
(nejen) pro kariérové
poradce

Národní ped.
institut

Jak pracovat se zlobivým
dítětem

Eduall

Komunikace s rodiči na
1.stupni ZŠ

on-line Životní
vzdělávání

Jak používat aplikaci
WocaBee

31. 3.2022 on-line Manuál pro
používání
WocaBee pro
Ukrajinské děti

3

Vzdělávání cizinců v praxi
škol

6.4.2022 Karlovy Vary NPI 3

Nové povinnosti škol v
souvislosti se vzděláváním
dětí a žáků z Ukrajiny v
praxi

7.4.2022 online ProfiEduca

Podpora procesů adaptace a
integrace dětí/žáků z
Ukrajiny(cizinců)

26.5.2022 online NPI Karlovy
Vary

3

Židé, dějiny a kultura Praha- Židovské
muzeum

Židovské
muzeum Praha,
MŠMT

Konzultace k adaptaci UA
žáků (cizinců)

NPI 3

Letní keramický seminář Besednice 1

Letní škola matematiky Nové Hamry 2

Všichni pedagogičtí pracovníci mají přístup ke všem vzdělávacím nabídkám, mohou

se v daných termínech přihlásit. Účast je projednávána s vedením školy a jsou brána v úvahu

kritéria uvedená v plánu DVPP, který je vydán v souladu s § 24 zákona č. 563/2004 Sb.,

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a na základě vyhlášky

č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, o akreditační komisi

a kariérním systému pedagogických pracovníků a byl projednán dne 29. 8. 2021. Na základě

jednání pracovníka a vedení školy je stanoven společný závěr. Pracovníci mohou předkládat
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i jiné, samostatně vyhledané nabídky. Vedení školy předkládá vhodné nabídky jednotlivým

pedagogickým pracovníkům v souladu s plánem celkového rozvoje a zaměření školy.

Účastníci všech forem dalšího vzdělávání poskytují vedení školy i spolupracovníkům zpětnou

vazbu, předávají informace, navrhují možnosti využití ve vyučovacím procesu, doporučují

účasti na kurzech.

Část VIII.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Činnost školy směrem k veřejnosti probíhá přes informační systém školy nebo

Skalenský zpravodaj, ve kterém se prezentuje minimálně dvěma stranami formátu A4.

Aktivity školy jsou zveřejňovány na webových stránkách školy pravidelně, každý měsíc.

Rozhovor o činnosti školy byl natočen pro Český rozhlas. V periodiku Dnes Mladá fronta

byly publikovány dva články zaměřené na návštěvu Edubusu na škole a založení Digi Centra,

které vzniklo pod hlavičkou projektu Elixír do škol. Od září 2021 probíhají setkání tohoto

centra každou třetí středu v měsíci. Vzdělávají se zde pedagogové z okolních škol v oblasti

informačních a komunikačních technologiích.

Za velmi dobrou považujeme spolupráci s vedením města Skalná. Nadále se konají

společné akce s místní mateřskou školou, Sborem dobrovolných hasičů ve Skalné, Domem

dětí a mládeže v Lubech, se Základní uměleckou školou v Lubech. ZUŠ Luby v rámci

spolupráce uspořádala v prostorách naší školy v prosinci a v červnu koncerty pro žáky

a v odpoledních hodinách také pro veřejnost.

Škola se otevřela pro dospělou veřejnost. Nově mohou využívat keramickou dílnu

dospělí. Od února jsou prostory dvakrát měsíčně pronajímány zájemcům o práci z hlínou.

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o tuto oblast, škola zakoupila ke keramické peci ještě

hrnčířský kruh.

Důležitá a potřebná je spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou

v Karlových Varech, se Speciálně pedagogickým centrem v Karlových Varech a Plzni,

se Střediskem výchovné péče v Karlových Varech, OSPOD Cheb. Se všemi těmito

institucemi probíhají v případě potřeby jednání, která jsou konstruktivní, věcná zaměřená

na nejlepší zájem dítěte.
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Škola nadále pokračuje v projektu společnosti Women for Women - Obědy pro děti.

Ve školním roce 2021/2022 bylo podpořeno celkem 18 žáků školy. Pro 11 příchozích žáků

z Ukrajiny se podařilo sehnat sponzory z řad soukromých osob.

Aktivity školy

● V září pokračovala spolupráce s Geofyzikálním ústavem Akademie věd České

republiky výjezdem do sousedního Německa. Během celého školního roku žáci

navštívili v rámci této spolupráce lom, hlubinný vrt, Techmánii, ale také Chebské

muzeum a Komorní Hůrku.

● V prvním pololetí školního roku jsme spolupracovali s Pedagogickou fakultou

Univerzity Karlovy v Praze na projektu “Podoby diferenciace na základních školách”.

● Ve spolupráci s MAP II proběhla ukázka Hejného matematiky pro pedagogy

z okolních škol.

● 5. a 6. třída se zúčastnila adaptačního pobytu na Bublavě, který byl spolufinancován

z projektu Šablony III. Na sestavení programu se podílela organizace Společně

k bezpečí, z.s.

● Žáci prvního stupně absolvovali vzdělávací dopoledne v botanické zahradě v Bečově.

● Dnů vědy před radnicí na Gymnáziu v Chebu se účastnila  osmá  a devátá třída.

● V kině Svět byla šestá a sedmá třída na besedě o Madagaskaru, kterou pořádala

agentura Planeta Země.

● Chebské kamenné divadlo navštívila v listopadu 1. - 4. třída, v březnu 5. - 9. třída.

Do Karlovarského divadla se v červnu vypravila první a obě druhé třídy.

● Barevný týden ve školní družině - týden plný her a zábavy v době jarních prázdnin.

● Projektové dny pro celou školu byly tyto: Život v pohybu, Halloween, Mezinárodní

den dětí.

● Lyžařský kurz proběhl pro žáky druhého stupně na Bublavě v lednu 2022.

● Plavecký kurz byl tradičně zahájen na začátku druhého pololetí. Určen byl pro 2., 3.

a vzhledem k tomu, že v uplynulých dvou letech se konat nemohl i pro 4. třídu.

● V březnu přijela před školu pojízdná výuková laboratoř s názvem EDUBUS. Jedná

se o autobus upravený k výukovým účelům. Dopoledne zde probíhala výuka pro žáky
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školy, po obědě pro pedagogy a v pozdních odpoledních hodinách pro návštěvníky

DIGI CENTRA.

● Vzdělávací zájezd do Prahy proběhl v únoru se čtvrtou a pátou třídou.

● V jarních měsících jsme měli zastoupení v těchto sportovních soutěžích: v házené,

atletice, florbale a kopané.

● Hodinu moderní chemie pro naše žáky připravila Základní škola v Plesné.

● V každém měsíci se ve školní družině pořádaly dvě akce pro všechny děti, které

ji navštěvují. Jednou z těchto aktivit byl projekt Zdravá pětka, který probíhá

již několik let po celé republice.

● Slavnostní ukončení školního roku pro žáky 9. ročníku ve spolupráci s vedením města

Skalná bylo v zasedací místnosti Sportovní haly ve Skalné. Zúčastnili se ho i rodiče

žáků, kteří se v tento den s naší školou loučili.

Část IX.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2021/ 2022 se nekonala na škole ze strany ČŠI žádná kontrolní

činnost.
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Část X.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021

Výnosy
Celkové výnosy     21 649 481,98 Kč
Dotace MŠMT/KK     17 397 295,00 Kč

z toho ÚZ 33533     17 397 295,00 Kč
ÚZ 33076 0,00 Kč
ÚZ 33070     0,00 Kč

Projekt Šablony II.     119 481,92 Kč
Projekt Šablony III. 73 253,00 Kč
Příspěvek zřizovatele na provoz     2 750 000,00 Kč
Poplatky od rodičů a zam.     716 378,00 Kč

z toho platby za ŠD     37 900,00 Kč
stravné     678 478,00 Kč

Výnosy z rozpouštění 403     36 272,00 Kč
Čerpání fondů     4 096,00 Kč
Ostatní výnosy 552 706,06 Kč

Náklady
Celkové náklady     21 410 586,06 Kč
Mzdové náklady     12 837 631,00 Kč
Zdravotní a sociální pojištění     4 172 737,00 Kč
Náklady na energie     840 135,13 Kč
Odpisy     374 249,00 Kč
Opravy     262 177,27 Kč
DHM     421 730,55 Kč
Spotřeba materiálu     1 319 591,70 Kč
Ostatní služby     634 985,39 Kč
Ostatní náklady     547 349,02 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ     238 895,92 Kč
Stavy na účtech k 31.12.2021
Běžný účet     5 671 110,72 Kč
Běžný účet FKSP     368 717,29 Kč
Stav v pokladně k 31.12.2021     18 755,00  Kč
Stavy na fondech k 31.12.2021
Fond rezervní z výsl.hosp.     1 189 048,69 Kč
Fond rezervní z darů     0 Kč
Fond investiční     1 320 665,06 Kč
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Část XI.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Od září 2021 byly zahájeny aktivity z Operačního programu Výzkum, vývoj

a vzdělávání  projekt Šablony III.

Část XII.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

Část XIII.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Škola nerealizovala žádné projekty, které by byly financovány z cizích zdrojů.

Část XIV.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů

Škola nespolupracuje s odborovými organizacemi zaměstnavatelů.

Ve Skalné dne 22. 10. 2022 zpracovala: Mgr. Martina Turečková

Výroční zpráva schválená Školskou radou dne 24. 10. 2022
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