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1. Základní údaje o škole
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace, IČ: 49751751, se
sídlem Karlovy Vary, Truhlářská 681/19, PSČ: 360 17, okres Karlovy Vary je úplná škola
s právní subjektivitou. Zřizovatelem je Město Karlovy Vary se sídlem Moskevská 2035/21,
361 20 Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, IČ: 00 25 46 57. Vznikla k 1. 7. 1997 sloučením
škol ve Staré Roli. Škola je zaměřena na sport a zdravý životní styl.
Vedení školy: ředitel školy – Mgr. Hana Janischová
statutární zástupce ředitele – Mgr. František Frančík (ZŘŠ pro I. stupeň)
zástupce ředitele – Mgr. Jana Fibrichová (ZŘŠ pro II. stupeň)
zástupce ředitele pro ekonomiku – Ludmila Čeplová
Adresa pro dálkový přístup: http://zstruhlarska.cz
Adresa pro kontakt: zstruhlarska@seznam.cz
Uspořádání je následující: I. stupeň, školní družina a školní klub je soustředěn v budově
Školní 9A, II. stupeň a školní jídelna v budově v Truhlářské 19.
Škola poskytuje obor vzdělání podle školního vzdělávacího programu: „Škola pro zdravý a
moderní životní styl“ s účinností od 1. 9. 2007
Školu navštěvovalo ve školním roce ( údaj k 30.6. 2013) 413 žáků, z toho je 207 dívek.
Z toho I. stupeň 251 žáků, z toho 128 dívek.
Počet žáků

Počet tříd

Průměr na třídu

I. stupeň

251

11

22,82

II. stupeň

162

8

20,25

Celkem

413

19

21,54

Přípravná třída

15

1

15

Kapacita školy je 1250 žáků.. Z důvodu nízké naplněnosti kapacity školy je část pavilonu
školy v budově II. stupně v Truhlářské ul. pronajata pobočce Městské knihovny ve Staré Roli
a vzdělávací akademii Karlovy Vary „bfz - o.p.s“.
Vývoj počtu žáků
Školní
rok

20052006

Chlapci 306
Dívky 261
Celkem 567

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

305
279
584

293
271
564

264
242
506

281
229
510

237
228
465

212
200
412

206
207
413
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Stabilizace počtu žáků případně jejich nárůst je v zájmu vedení školy. Škola usiluje o
vytvoření takového prostředí, které umožní individuální rozvoj žáka dle jeho osobního
maxima a vytvoření podmínek pro odpolední mimoškolní aktivity žáků.
V minulých letech docházelo k odchodu žáků po 1. stupni do víceletých gymnázií a na školy s
hudební a výtvarnou specializací a jazykovou přípravou. Naším cílem je nabídnou žákům
kvalitní podmínky pro rozvoj jejich talentu a nadání .
Materiálně - technické podmínky školy:
Škola je rozdělena do dvou budov.
V ulici Školní se nachází třídy I. stupně, školní družiny a oddělení školního klubu. Žáci
využívají dvou tělocvičen, cvičné kuchyňky, odborné učebny, saunu a vybavení žákovské
knihovny. Některé učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi s přístupem k internetovým
zdrojům. Využívaná je rovněž počítačová učebna s 26 PC. Ve školním roce došlo v této
budově k výměně osvětlení ve dvou oddělení školní družiny, ve sborovně a kancelářích školy.
Nově vymalovány byly některé učebny a cvičná kuchyně. Ve spolupráci s firmou bfz- s.r.o.
byla vybavena cvičná kuchyňka myčkou, lednicí a dvěma kuchyňskými sporáky. Nový
nábytek byl zakoupen do jednoho oddělení školní družiny. Částečně došlo k obměně nábytku
v kanceláři zástupce ředitele pro 1. stupeň.
V areálu budovy ve Školní ulici škola zajišťuje provoz multifunkčního hřiště a sauny, které
navštěvují jak žáci školy, tak široká veřejnost.
V budově v Truhlářské ulici jsou umístěny učebny II. stupně a školní jídelna. Ke vzdělávání
žáků slouží rovněž dvě tělocvičny, aula školy, vybavení žákovské knihovny, odborné učebny
chemie, přírodopisu, jazyků a školní pozemek určený pro výuku pěstitelských činností.
Učebny jsou rovněž částečně vybaveny interaktivními tabulemi s přístupem k internetovému
připojení. Nově byla vybudována počítačová učebna s vybavením odpovídajícím potřebám
žáků, nově vymalována a provedena pokládka podlahové krytiny. Do auly školy byly
zakoupeny nové stoly a židle, klubovna žákovského parlamentu byla doplněna o úložné
prostory. V době školních prázdnin byly vymalovány některé učebny.
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Ve spolupráci s Magistrátem města škola obnovila zařízení školní kuchyně v hodnotě za více
než 1 mil. korun, opravila rampu ke vstupu do školní kuchyně a prostor ke vstupu do městské
knihovny. Ve školní jídelně proběhla v červenci oprava kanalizačního zařízení.

2. Přehled oborů základního vzdělávání
a vzdělávací programy
Na I. i II. stupni se ve školním roce 2012/ 2013 vyučovalo podle školního vzdělávacího
programu „Škola pro zdravý a moderní životní styl.“ Ve sportovních třídách na II. stupni se
vyučovalo podle upraveného ŠVP pro třídy se sportovním zaměřením.
Kromě povinných předmětů škola nabízí volitelné předměty z oblasti počítačové gramotnosti,
jazykové vybavenosti, zeměpisu, přírodopisu, chemie a matematiky.
Škola začíná s výukou anglického jazyka již od 1. ročníku, od 4. ročníku navštěvují žáci
hodiny informatiky. Na druhém stupni probíhala výuka druhého cizího jazyka a to německého
v šestém, sedmém a devátém ročníku.
Žáci učící se cizí jazyk jako
povinný předmět

AJ
NJ

I. stupeň
251
0

II. stupeň
162
0

Žáci učící se cizí
jazyk jako
povinně volitelný
předmět
II. stupeň
0
57

Učitelé při vzdělávání žáků vycházejí z regionálních podmínek školy, využívají k rozvoji
žáků blízkého okolí školy a možností města.
Věnujeme se průřezovým tématům. Osobnostní a sociální výchovu rozvíjíme v rámci výuky
jednotlivých předmětů, aktivit třídy, škol v přírodě, kohezních výjezdů a třídních výletů.
Rozvíjíme tak osobnost jednotlivých žáků i sociální vztahy mezi nimi.
V oblasti environmentální výchovy škola cíleně pracuje na rozvoji ekologického cítění žáků.
Za rok 2012 škola získala Certifikát k Enviromentálnímu vyučování. Žáci odevzdali do
sběrného odpadu celkem 350 kg elektrozařízení. Žáci se rovněž zapojili do soutěže ve sběru
papíru a druhotných surovin, za což obdrželi Diplom od společnosti AVE sběrné suroviny a.s.
Žáci II. stupně se zapojili do projektu MMKV „Čisté město“.
Zástupci žáků diskutovali s veřejností na Fóru Zdravé město Karlovy Vary.
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Oblast multikulturní výchovy a výchovy v evropských a globálních souvislostech je žáky
vnímána převážně v hodinách výuky cizích jazyků. Pro žáky napříč všemi ročníky byl
uskutečněn zájezd do Regensburgu, kde se žáci setkali s německou kulturou, architekturou a
prostředím.
Nezanedbatelná je pro nás výchova demokratického občana. Velmi aktivně pracuje na škole
žákovský parlament, který pořádá veřejné charitativní akce, aktivity pro spolužáky a
spolupracuje s vedením města v rámci Studentského parlamentu. Realizuje aktivity s dotační
podporou. Členové žákovského parlamentu navštívili zážitkový kurz „Klíčení“, kde se naučili
tvořit týmové žákovské projekty a rozvíjeli své komunikační, sociální, personální a pracovní
kompetence.
Dbáme o to, abychom byli školou, která nabízí žákům maximální rozvoj vlastních schopností,
pohodové prostředí, sociální sounáležitost a spolupráci s rodiči.

3. Personální zabezpečení činnosti školy
stav k 30. 6. 2013
I.
Škola má celkem 48 zaměstnanců ( přepočtených 46,210), z toho je 33 pedagogických
pracovníků - 27 učitelů, přepočtených 26,642 a 6 vychovatelek, přepočtených 5,769 včetně 1
asistentka pedagoga.
Dále 15 nepedagogických zaměstnanců (9 správních zaměstnanců, přepočtených 8,375 a 6
zaměstnanců ve školní jídelně, přepočtených 5,424)

Počet fyzických osob Ped. prac. celkem
pedagogové
33

Ped. prac s odbornou
kvalifikací

Ped. prac. bez odborné
kvalifikace

24
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Komentář k tabulce:
I.stupeň - jedna učitelka zahájila studium ke získání potřebné kvalifikace
II.stupeň – dva učitelé zahájili studium ke získání potřebné kvalifikace
II. Věková struktura pedagogických pracovníků
20 let a
méně

21 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

učitelé

0

4

1

7

15

vychovatelé

0

2

asistenti

0

celkem

0

9

věk

61 let a více

z toho v
důch. věku

2

1

1

17

1

1

1
4

2

4. Zápis k povinné školní docházce
a přijímání žáků do středních škol
K zápisu do 1. ročníku se dostavilo celkem 64 žáků, z toho 31 dívek. Přijato bylo 52 žáků,
z toho 26 dívek.. Do přípravného ročníku bylo přijato 15 žáků, z toho 8 dívek.
Ve školním roce 2012/ 2013 byly otevřeny 2 první třídy a jedna předškolní.
V průběhu školního roku ze školy odešlo 9 žáků a přišlo 16 žáků.
Počty vycházejících žáků ve školním roce 2012/2013

Třída

Počet
Gymnázium
žáků/dív.

21/8
IX. A
21/7
IX.B
2/0
VIII. roč.
1/1
VII. roč.
2/2
V. roč.
Celkem 47/18

1
1
0
0
2
4

Z toho
dívky
1
0
0
0
2
3

Z toho
dívky

SŠ
13
11
0
0
0
24

7
4
0
0
0
11

SOU
7
9
2
1
0
19

Z toho
dívky
1
3
0
1
0
5

V letošním školním roce dala velká část žáků přednost studiu na střední odborné škole
technického zaměření před studiem gymnaziálního typu se všeobecným zaměřením.
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I letos žáci 9.ročníků prošli komplexním profesním testováním, které poskytuje společnost
COMDI. Jeho cílem je podpora žáků při rozhodování v procesu volby správného oboru
budoucího zaměstnání.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
I.stupeň
Hodnocení prospěchu:
1. pololetí
prospěli s vyznamenáním
215 žáků tj. 94,7%
2. pololetí
207 žáků tj. 82,47 %

prospěli neprospěli
27 žáků
1
46 žáků

uvolněni
0

0

0

nehodnocen
0
0

II. stupeň
Hodnocení prospěchu:
1. pololetí
prospěli s vyznamenáním
61 žáků tj. 60%
2. pololetí
42 žáků tj. 36%

prospěli
101 žáků
114 žáků

neprospěli
10
1

uvolněni
0
0

nehodnocen
1
1

5.2 Údaje o zameškaných hodinách
I.stupeň
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1. pololetí
2. pololetí

omluvená absence
8 141 hodin
15 075 hodin

neomluvená absence
0 hodin
71 hodin

II. stupeň
1. pololetí
2. pololetí

omluvená absence
8 423 hodin
11 572 hodin

neomluvená absence
0 hodin
0 hodin

Ke dni 18.6.2013 škola eviduje 14 žáků s SPU a ADHD; 11 žáků s logopedickými vadami; jedna žákyně
je se zbytky zraku.
Integrace probíhala formou individuální reedukace třídními učiteli. Škola spolupracuje s PPP
Karlovy Vary, SPC Karlovy Vary, SPC Plzeň a SPC Mozartova ul. Psycholog z PPP Karlovy Vary
navštěvoval pravidelně 1x měsíčně školu . Probíhaly tak pravidelné konzultace s výchovnou
poradkyní, třídními učiteli a dle zájmu i s rodiči žáků.
Škola poskytuje logopedickou asistenci pod dohledem speciální pedagožky, individuální nápravu SPU
na I. i II. stupni. V letošním roce jsme též integrovali na 2. stupni 2 žáky – cizince.
Bystrým žákům je věnována péče a pozornost v rámci výuky i mimo ni. Žáci jsou zapojováni do
školních soutěží vědomostního i sportovního charakteru. Škola nabízí odpolední aktivity k rozvoji
osobnostních kvalit a smysluplného trávení volného času.

Výsledky žáků v soutěžích
I.stupeň

Předmětové a jiné soutěže
Putovní pohár městské policie Karlovy Vary
Kočkománie – výtvarná soutěž
Angličtina nás baví – školní kolo
Angličtina nás baví – okresní kolo
Recitační soutěž – školní kolo
Matematický klokan – kategorie Cvrček (2.3. třídy), kategorie Klokánek (4.-5. třídy)
Soutěž hlídek mladých zdravotníků – okresní
kolo
Angličtina nás baví – krajské kolo
Kým je pro mě máma, kým je pro mě táta –
výtvarná a literární soutěž
Dopravní soutěž – okresní kolo
Dopravní soutěž – krajské kolo
Vodakva – výtvarná soutěž
Celoplošné testování žáků 5. tříd –

Žáci 4. + 5. tříd
Žáci 2. – 5. tříd, ocenění –
Šilingerová (2.B)
Vybraní žáci
Kategorie 4. + 5. třídy
Vybraní žáci
Všichni žáci 2.-5. tříd

L.

Vybraní žáci
p. Licová (4. místo)
Žáci 2.B a 5.B
Mladší žáci – 1. místo
Vybraní žáci
Vybraní žáci, oceněná žákyně Přibíková
Žáci 5. tříd
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matematika, český jazyk, anglický jazyk
Sportovní soutěže
Putovní pohár Městské policie Karlovy Vary
Přespolní běh
Plavání
Florbal
Florbal
Přehazovaná
Basketbal
Vybíjená
Vybíjená
Minikopaná
Minikopaná

2. místo – mladší žáci
3. místo – skupina okresního kola
4. místo – skupina okresního kola
1. místo – skupina okresního kola,
3. místo – finále okresního kola (chlapci)
1. místo – skupina okresního kola
3. místo – finále okresního kola (dívky)
3. místo – skupina okresního kola
1. místo – skupina okresního kola, 2. místo –
finále okresního kola, 3. místo – finále krajského
kola (chlapci)
1. místo – skupina okresního kola, 1. místo –
finále okresního kola, 5. místo – finále krajského
kola (otevřená kategorie)
2. místo – skupina okresního kola (dívky)
1. místo – skupina okresního kola, 2. místo –
finále okresního kola, 6. místo – finále krajského
kola (mladší žáci)
2. místo – skupina okresního kola (starší žáci)

Ve sportovních soutěží ASŠK se naše škola umístila na 2. místě mezi karlovarskými školami a na 3.
místě v karlovarském okrese.
Dále žáci I. stupně absolvovali bruslení v KV Aréně (5. třídy, každou středu od 24. 10. 2012 do 27. 3.
2013), základní kurz plavání (žáci 3. a 4. tříd – každá třída 10 lekcí) a v měsíci březnu proběhlo školní
kolo soutěže ve stolním tenisu.
Dále žáci I. stupně absolvovali bruslení v KV Aréně (5. třídy, každou středu od 24. 10. 2012 do 27. 3.
2013) a základní kurz plavání (žáci 3. a 4. tříd – každá třída 10 lekcí) a v měsíci březnu proběhlo školní
kolo soutěže ve stolním tenisu.
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II. stupeň

Předmětové soutěže
Olympiáda v českém jazyce
Olympiáda v dějepise
O pohár Jáchymovské mincovny
Olympiáda v anglickém jazyce
Olympiáda v matematice
Olympiáda v zeměpise

Školní kolo, okresní kolo
Školní kolo, okresní kolo – Martinovská,
Korousová
Klamo, Stepaňuková
Školní kolo, okresní kolo – Heimerle,
Koutová
Školní kolo, okresní kolo – Heimerle (3.
místo)
Školní kolo, okresní kolo – Borový, Vávra,
Miličová

Sportovní soutěže
Putovní pohár Městské policie K. Vary
Florbal Orion Cup – celostátní soutěž

Basketbal
Dopravní soutěž

Memoriál Tomáše a Marka

Družstvo st. žáků 8. místo
Okresní kolo – ml. žáci (4. místo), ml. dívky
(1. místo), st. žáci (1. místo), st. dívky (1.
místo)
Krajské finále – st. dívky (6. místo), ml.
dívky (3. místo)
Okrskové kolo – st. žáci (2. místo)
Okresní finále – st. žáci (4. místo)
Okresní kolo – družstvo starších žáků (1.
místo), družstvo mladších žáků (1. místo)
Krajské kolo – družstvo starších žáků (2.
místo), družstvo mladších žáků (2. místo)
9. ročník (1. místo) - školní akce

6. Prevence sociálně-patologických jevů
Prevence sociálně – patologických jevů byla na škole prováděna podle vlastního
dokumentu Minimální prevence, který byl nově vytvořen na období 2012-2016. Prevence na
škole probíhá dle směrnic MŠMT od 1. ročníku do 9. ročníku.
Ve školním roce 2012/2013 byla realizována série preventivně výchovných besed
zaměřených na potlačování sociálně patologických jevů, prohlubování právního vědomí a
zvyšování pocitu bezpečí dětí pro žáky 2. a 3. ročníků. Besedy byly vedeny pracovníky
Městské policie Karlovy Vary – oddělení prevence a dohledu.
Náplň hodin ve 2. ročníku:
1. lekce: městská policie a policie ČR – představení, úkoly, poslání – 1 vyučovací
hodina
2. lekce: dopravní výchova – chodec, cyklista, dopravní značky, pravidla silničního
provozu – 2 vyučovací hodiny
3. lekce: závislosti – tabák, alkohol, drogy, hazardní hry – 2 vyučovací hodiny
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Náplň hodin ve 3. ročníku:
1. lekce: mezilidské vztahy – šikana, trestné činy – 2 vyučovací hodiny
2. lekce: internetová a mobilní komunikace – 1 vyučovací hodina
3. lekce: dopravní výchova a bezpečné prázdniny – 2 vyučovací hodiny
Dále probíhaly pravidelně po dobu celého školního roku besedy s Policií ČR s touto
tematikou – mezilidské vztahy, kyberšikana, kriminalita mládeže, osobní bezpečí, ochrana
věcí a majetku.
V rámci třídnických byla ve všech ročnících probrána tato témata
- problémové vztahy mezi kamarády, parta, názorové proudy vztahy mezi vrstevníky,
vzájemná komunikace
- třídní klima, šikana
- rodina a širší sociální prostředí
- záškoláctví, útěky z domova, linka bezpečí
- nebezpečná místa v okolí školy
- dětská práva a povinnosti
- úrazy dětí, prevence, první pomoc
Žáci prvního stupně i během letošního školního roku spolupracovali s žákovským
parlamentem. Zástupci ze 4. a 5. ročníků se zúčastňovali pravidelných schůzek a podíleli se
na přípravě společných akcí – Martin na bílém koni, zážitkový kurs Klíčení v Jiřetíně pod
Jedlovou, maškarní ples pro žáky 1. stupně, charitativní bazar na podporu SOS dětských
vesniček. Všechny akce měly u žáků veliký úspěch.
Minimální preventivní program je zaměřen na předcházení takových rizikových jevů jako
jsou:
 agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím
multimédií, násilí, vandalismus, rasismus
 záškoláctví
 experimentování s užíváním všech návykových látek
 rizikové sporty, rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
 rizikové stravovací návyky vedoucích k poruchám příjmu potravy
 sexuální rizikové chování
 ohrožování výchovy dětí
Aktivity školy jsou cíleně směřovány k rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo
krizové intervence zejména v popsaných případech.
Část cílů byla naplňována především v rámci výuky.
Vzhledem k nízkému počtu řešených situací SPJ je situace v oblasti prevence ve škole
hodnocena jako uspokojivá
Pracovníci Policie ČR a městské policie, ŠMP, p.Pospíšil, Červený kříž, K-centrum, pí
Klavincová prováděli informační besedy s žáky na téma: Normativní systém společnosti,
Příběh o využité příležitosti, Přeměna dívek v ženu, Deset pravidel, Drogy, Prokázání
totožnosti, Spokojená rodina, Příběh hodného dědečka, Kiberšikana, Diskriminace, Pohlavní
zneužívání, Cykloběh za ČR bez drog. Bezpečný internet, Prevence kouření a zdravý životní
styl. Cílem bylo ovlivnit postoje mladého dospívajícího člověka tak, aby se vyhnul násilnému
a asociálnímu chování, manipulaci a jinému nežádoucímu chování – zejm. užívání drog. Dále
pak, aby si dokázal sám odpovědět na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a
komunikace.
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Dále se nám podařilo od května 2013 zajistit psychologa, který k nám 1x měsíčně docházel.
Doufáme, že tyto služby budou využívat nejenom učitelé, děti a hlavně rodiče ve šk.roce
2013/2014. Žáci naší školy pracovali v peer programech o prevenci úrazů a první pomoci.
Žáci 7. A ke konci školního roku se zúčastnili kohezního výjezdu se strukturovaným
programem pod zkušenými lektory z občanského sdružení KreBul. Dále se nám podařilo
zajistit kohezní výjezd 9.A . do Střelských Hoštic, kde došlo ke zkvalitnění meziročníkových
vztahů mezi žáky.
V průběhu školního roku ŠMP, VP a výchovné komisi se do značné míry podařilo
eliminovat problém šikanování, záškoláctví, ale je nutné se opakovaně vracet k problému
kouření žáků. Ve škole pracoval Žákovský parlament, který připravil řadu akcí. Dále jsme se
snažili navázat i kontakt s rodiči a širokou veřejností klubovým odpolednem. Jedná se o
všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci. Žáci školy navštěvují skvěle
fungující webové stránky školy. Pozitivně lze hodnotit vzdělávání školního metodika
prevence, který dokončil studium speciální pedagogiky. Dále ŠMP vypracoval projekty na
kohezní výjezd budoucích šestých ročníků, které byly zaslány na Magistrát města K. Vary a
Krajský úřad. Peníze nebyly poskytnuty.
Besedy s Městskou policií Karlovy Vary, zaměřené na potlačování společensky patologických
jevů
Šikana a kyberšikana
Deset pravidel
Příběh o využité příležitosti
Drogy – energetická bomba
Umíme svědčit
Příběh hodného dědečka
Totožnost
Spokojená rodina
Diskriminace

6. ročník
6. ročník
6. ročník
7. ročník
7. ročník
8. ročník
8. ročník
8. ročník
8. ročník

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků je jedním z důležitých priorit školy. Vedení školy
nabízí cíleně takové vzdělávání pedagogům, které podpoří naplnění cílů a potřeb školy
v souladu se školním vzdělávacím programem a podporu k pedagogické práci s třídním
kolektivem i jednotlivými žáky.
Pedagogové, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady si doplňují své vzdělání ( 3 učitelé) –
ZČU, pedagogická fakulta Plzeň (2), DPS 1 pedagog.
Na hřišti i na vodě být
s dětmi vždy v pohodě
Hudba a zvířátka
Využití Clouds prostředí a elearningu pro výuku na
I.stupni
Chraň svůj svět, chraň svůj

F.Frančík
H. Smržová
F. Frančík

Fakulta sportovních studií Masarykovy
university
Vzdělávací instituce Tandem
Krajské vzdělávací centrum - Sokolov

F. Frančík

Záchranný kruh Karlovarského kraje
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život
Školení hlídek PO
Tvorba výukových programů
Setkání koordinátorů EVVO
Prevence šikany
Pracovní seminář ke
Standardům pro základní
vzdělávání – anglický jazyk
Změny v RVP – mimořádné
události
Prevence úrazů a násilí na
základních školách
Alternativní a podpůrné
způsoby vyučování
Hodnocení a sebehodnocení
žáka

I. Břachová
J. Krausová
K. Hrušková
J. Krausová

Firma „Voráček“
Krajské vzdělávací centrum - Sokolov
Krajská knihovna Karlovarského kraje
Praha

F. Frančík

NIDV Karlovy Vary

F. Frančík

Česká školní inspekce Karlovy Vary

Z. Vadovičová

Praha

Všichni vyučující (akce
pro sborovnu)
Všichni vyučující (akce
pro sborovnu)

Aula školy

Příprava přípravného týdne PAU Praha
22.8.2012
Příprava přípravného týdne PAU Praha
22.8.2012
Jak vypracovat
MŠMT Praha
individuální vzdělávací
13.9.2012
plán
Škola podporující zdraví
KÚ Karlovy Vary
8.10.2012
Škola podporující zdraví
KÚ Karlovy Vary
8.10.2012
Kulatý stůl ke vzdělávání
KÚ Karlovy Vary
Konference Rodiče vítáni
Praha
12.10.2012
Konference Rodiče vítáni
Praha
12.10.2012
Diagnostika vzdělávání
Krajská knihovna
žáků
Karlovy Vary,
23.10.2012
Diagnostika vzdělávání
Krajská knihovna
žáků
Karlovy Vary
23.10.2012
Vrstevnický program na
Gymnázium
zvládání počátečního
Sokolov,PPP
stadia šikany
29.10.2012
Vrstevnický program na
Gymnázium
zvládání počátečního
Sokolov,PPP
stadia šikany
29.10.2012
Rovnost a kvalita ve
ČŠI Karlovy Vary
vzdělávání

Aula školy

Mgr.Jana Fibrichová
Mgr.Hana Janischová
Mgr.Světlana Ševčíková
Mgr.Jana Fibrichová
Mgr.Hana Janischová
Mgr.Hana Janischová
Mgr.Světlana Ševčíková
Ing.Lucie Drahozalová
Mgr.Jana Fibrichová
Mgr.Hana Janischová
Mgr.Světlana Ševčíková
Ing. Marcela Kafková
Mgr. Hana Janischová
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Management školní třídy
Moderní technologie v
managementu
Management školní třídy
Projektový manažer 250+
Pravidla hodnocení
výsledků vzdělávání žáků
Moderní způsob výuky
Fyziky
Mzdy – za co odpovídá ve
zpracování mezd ředitel
Studium speciální
pedagogiky – VŠ
evropských a regionálních
studií
Doplňující pedagogické
studium – učitel všeobecně
vzdělávacích předmětů,
VŠ evropských a
regionálních studií
Ztráty v životě dítěte
z pohledu učitele
Školní vzdělávací program
– změny a realizace ve
výuce
Školní vzdělávací program
– změny a realizace ve
výuce
Konference – Škola jako
místo setkávání
Konference – Škola jako
místo setkávání
Pracovní seminář ke
Standardům pro základní
vzdělávání
Prevence úrazů a násilí na
ZŠ
Alternativní a podpůrné
způsoby vyučování
Hodnocení a
sebehodnocení žáka

Gymnázium Sokolov,
PPP
8.11.2012
Gymnázium Cheb

Mgr.Světlana Ševčíková

Gymnázium Sokolov,
PPP
8.11.2012
Plzeň 1.-2.11.2012
OŠI Karlovy Vary,
12.11.2012
Krajské vzdělávací
centrum,
Sokolov,20.11.2012
Praha,
ZŠTáborská,22.11.2012
Karlovy Vary 20112013- dokončeno

Ing. Marcela Kafková

Karlovy Vary 20112013- dokončeno

Ing. Luboš Mužík

Karlovy Vary Bludiště
NIDV, krajské
pracoviště Karlovy
Vary, 25.4.2013
NIDV, krajské
pracoviště Karlovy
Vary,25.4.2013
Univerzita Karlova
v Praze,12.4.2013
Univerzita Karlova
v Praze,12.4.2013
NIDV, krajské
pracoviště Karlovy
Vary,2.5.2013
Státní zdravotní ústav
Praha,30.5.2013
ZŠ Truhlářská ,Mgr.
Josef Čapek, 24.6.2013
ZŠ Truhlářská ,Mgr.
Josef Čapek, 25.6.2013

Mgr. Jana Fibrichová

Mgr. Hana Janischová

Mgr. Hana Janischová
Mgr. Jana Fibrichová
Ing. Luboš Mužík
Mgr. Hana Janischová
Ing. Marcela Kafková

Mgr. Hana Janischová
Mgr. Jana Fibrichová
Mgr. Hana Janischová
Mgr. Jana Fibrichová
Mgr. Jarmila Šantorová
Mgr. Daniela Doubravová
Všichni vyučující
Všichni vyučující
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Aktivity školy doplňují hlavní vzdělávací činnost školy. Velmi potřebná je podpora školy
rodičovskou veřejností, pozitivní vnímání školních aktivit. Pravidelně probíhají neformální
setkávání rodičů a veřejnosti na půdě školy. Na mimořádné aktivity získává škola finanční
prostředky cílenou dotační politikou podporovanou především zřizovatelem školy.
V oblasti grantové činnosti škola podala ve školním roce 2012/ 2013 16 žádostí o dotace na
projekty a aktivity subjektům MMKV, KÚ Karlovarského kraje, neziskové organizaci
Prázdninová škola Lipnice a nadaci VIA. Úspěšnost dosáhla 73%. Některé aktivity se nám
podařilo zajistit za pomoci sponzorů školy.
Škola prezentuje své aktivity prostřednictvím nových internetových stránek a v regionálním
tisku.
Kulturní akce, besedy a výtvarné dílny
Ekologická pohádka „O Balince,
hodném štěněti“
„Čertův švagr“

Divadlo Husovka – 7. 12.
2012
Městské divadlo Karlovy Vary
12. 12. 2012
Bývalá jídelna 18. 12. 2012

4. třídy

Prevence patologických jevů
Kyberšikana
Historie a současnost
Karlových Varů
Jak se nestat obětí trestného
činu
Dětský hrdina
Bezpečnost doma
Šikana, amnestie
Becherova vila

4. + 5. třídy
4. + 5. třídy
5.A

2.A
PTA, 1. + 2. třídy

Beseda
Výstava – Galerie Karlovy Vary

Bezpečnost na silnici
Vystoupení žáků v bývalé
jídelně
ZUŠ Karlovy Vary
Výpůjční řád, registrace
čtenářů
Básně o podzimu
Básně a příběhy o zimě a
Vánocích
Ilustrátor Adolf Born
Rozvoj výtvarného cítění

Exkurze – Velryba Varyba

Poznávání svého města

4.A

Vánoční koncert ZUŠ
Beseda s Policií ČR
Beseda s Policií ČR
Knihovna I.P. Pavlova
Beseda s Policií ČR
Knihovna I.P. Pavlova
Beseda s Policií ČR
Beseda s Policií ČR
Podzimní ateliér
Beseda s Policií ČR
Hudební koncert
Vánoční koncert
Knihovna Stará Role
Knihovna Stará Role
Knihovna Stará Role

Všechny ročníky
Přípravná třída a první třídy

4. + 5. ročníky
5.A
4. + 5. ročníky
4. + 5. ročníky
2.A

PTA, 1.B
4.B
4.B
4.B
4.B
4.A
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Exkurze – ekofarma Kozodoj

Program - Biostatek

4.A

Jak se šijí filmové kostýmy

Interaktivní výstava
v Becherově vile
Interaktivní výstava
v Becherově vile
Městská knihovna Karlovy
Vary – výstava prací našich
žáků
Rej masek
Výroba a prezentace masek
Vzdělávací interaktivní
koncert
Divadelní představení
Městského divadla Karlovy
Vary

6. – 9. ročník

Porcelán a keramika v našem
regionu
Kočkománie
Halloween
Karlovarský karneval
Vývoj rockové hudby ve 20.
století
Na vlnách divadla a hudby

6. – 9. ročník
6. – 9. ročník
6. – 9. ročník
7. – 8. ročník
6. – 9. ročník
8. ročník
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Škola pro region
Workshop „Legenda o založení města
Karlovy Vary“
Vánoční ekoateliér – „Vánoční zvyky a
obyčeje“
Den otevřených dveří
Velikonoční ateliér
Workshop „Kam na výlet“
Kehezní výjezd žákovského parlamentu
Škola v přírodě – třídy 1.A a 4.A
Exkurze do Krajského střediska ekologické
výchovy (všechny třídy)

p. Haaková, Hrušková

Workshop „Pravěké osídlení v Karlových
Varech“
Śkola v přírodě „Po stopách Kryštofa
Kolumba“ – třída 2.B
Škola v přírodě – třídy 1.B, 2.A, 3.AB, 4.B,
5.ABC
Exkurze – Požárníci ve Staré Roli – 1.B
Exkurze – Kladská (v rámci EVVO – 4.A)
Exkurze – muzeum – 4.A

p. Haaková, Hrušková

Příroda Krušných hor – naučná stezka
Božidarské rašeliniště
Naučná stezka K. Vary – Nová Role
Sklo a porcelán
Návštěva KV Arény – oceněná stavba
regionu
Mladí fotografují památky
Hledání jara
Hvězdárna Karlovy Vary
Exkurze ČEZ Ledvice – průmysl regionu
Výroba porcelánu G. Benedikt Dvory
Exkurze GH Pupp Karlovy Vary
Pověsti Karlovarska – beseda v Krajské
knihovně KV
Prohlídka Sklárny Moser Karlovy Vary
Architektura Karlových Varů – prohlídka
města
Slavné osobnosti v Karlových Varech –
tvorba
Den zemědělské školy

9. ročník

všichni pedagogové
všichni pedagogové
akce školní družiny pro rodiče s dětmi
p. Haaková, Hrušková
p. Krausová
p. Vadovičová, Študentová a Štádlerová
všichni pedagogové

p. Haaková, Volfová, Vávrová
p. Krausová + třídní učitelky
p. Kulíšková
p. Hrušková
p. Hrušková

9. ročník
6. – 9. ročník
8. A, 9. A
9. ročník
9. ročník
6. – 9. ročník
8. ročník
8. ročník
7. ročník
6. – 7. ročník
6. ročník
7. – 8. ročník
6. – 9. ročník
9. ročník
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Besedy k doplnění výuky
Národní tradice – Krajská knihovna K. Vary
Tvorba českých hudebních divadel
Škola 2013 – prezentace středních škol
v regionu
Dobrodružný román – Krajská knihovna K.
Vary
Návštěva IPS ÚP Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary – uspořádání a
vedení jednotlivých odborů

6. ročník
9. ročník
9. ročník
6. ročník
9. ročník
7. – 8. ročník

Projektové dny
Indický týden
Haloween
Slavné osobnosti v Karlových Varech
Finanční gramotnost
Škola naruby

Poznávání cizích zemí, multikulturní
výchova
Multikulturní výchova, tradice jiných zemí
Tvorba projektů - klubové odpoledne pro
rodiče a veřejnost
Projektová výuka – ZŠ Nejdek
Návštěva odborníků z různých profesí a
jejich praktická ukázka

Školní výlety – tematicky zaměřené na region
Chomutov, Loket
Loket
Orlík, Zvíkov
Orlík, Zvíkov
Horní Blatná
Orlík, Zvíkov

PTA
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
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Plešivec
Orlík, Zvíkov
Plešivec

3.B
4.A

Český Krumlov
Orlík, Zvíkov
Orlík, Zvíkov
Prášily

4.B
5.A
5.B
5.C

Mariánské Lázně
Loket
Mariánská u Jáchymova
Sokolov
Nové Město u Jáchymova

Porcelán a lázeňství, 6.A
Historie výroby porcelánu, 6.B
Kohezní výjezd, 7.A
Těžba v našem regionu, 7.B
Těžba kobaltových rud na barvení porcelánu,
8. A
Město lázeňského trojúhelníku, 8.B, 9.B
Kohezní výjezd, 9.A

Františkovy Lázně
Střelské Hoštice

9. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery
Velmi si vážíme toho, že naše škole je nositelem značky RODIČE VÍTÁNI. Chtěli bychom
tímto přístupem prezentovat naši vstřícnost k rodičům a garantovat vzájemnou komunikaci a
partnerský vztah. V rámci nabídky vzájemné spolupráce pořádá škola neformální klubová
odpoledne pro rodiče a širší veřejnost.
Navazujeme kontakty a spolupráci s dalšími partnery a vytváříme tak „barvitý“ vzdělávací
systém, který propojuje formální i neformální vzdělávání žáků.

CPIV
Střední průmyslová škola Ostrov
ZŠ Dolní Žandov
ZŠ Nejdek
Magistrát Města Karlovy Vary
Koordinační centrum Tandem – Česko –
německá spolupráce
Farní charita

Besedy, spolupráce při tvorbě IVP,
vzdělávání pedagogů
Volba povolání, přiblížení technických
oborů
Spolupráce žákovských parlamentů,
spolupráce s Krajským metodickým
centrem ŽP
Finanční gramotnost – projektová výuka
Besedy, zasedání Městského studentského
parlamentu
Výlet do Regensburgu
Pomoc při zajištění „Tříkrálové sbírky“
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Rodiče vítáni – klubová odpoledne
Historie Staré Role v dobových fotografiích
Slavní návštěvníci Karlových Vary
Osobnosti kultury, které se dotkly Karlových Varů

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí a jinými orgány státní správy
1) Žádná kontrola Českou školní inspekcí nebyla v tomto školním roce provedena
2) Kontrola Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje v budově ZŠ Truhlářská 19
– školní jídelně dne 29.1. 2013. Předmětem kontroly bylo plnění povinností
stanovených v nařízení ES č. 852/ 2004 o hygieně potravin, nařízení ES č. 178/2002,
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti
potravin, zákona 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných.
Kontrolní zjištění se týkala čistoty zařízení školní kuchyně, starých a nevhodných
pracovních ploch, nedostatečného vybavení hygienickými prostředky, nedostatečné
ochrany potravin při skladování a omezené funkčnosti kanalizačního zařízení.
Následná kontrola ze dne 7.3. 2013 byla zaměřena na provedení nápravných opatření
zjištěných závad ze dne 29.1. 2013.
Při následné kontrole nebyly shledány žádné nedostatky a porušení.
3) Kontrola Statutárního města Karlovy Vary, odboru vnitřního auditu a kontroly,
Moskevská 21, Karlovy Vary ve dnech 5.3. 2013 – 12.3. 2013.
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Předmětem kontroly bylo Přezkoumání finančních a majetkových operací ve smyslu
ustanovení § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole.
Kontrolou nebylo shledáno porušení finanční kázně.

11. Zpráva o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012
Skutečnosti výnosů a nákladů k 31.12.2012 - porovnání s finančním plánem roku
2011 jsou zpracovány v tabulce, která byla přílohou rozborů hospodaření.
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace
IČO : 49751751

NÁKLADY ORGANIZACE
Nákup materiálu
Potraviny
Energie
Opravy a údržba
Ostatní služby
Mzdy a zákonné odvody
Odpisy
Ostatní náklady

v tis.Kč

skutečnost

plán

k 31.12.2011

2012

1 265
1 585
3 268
499
819
809
1 314
105

Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné
pomůcky

17 744

Náklady celkem

27 408

600
1 800
3 000
650
800
305
350
110
17
964
25
579

skutečnost k
31.12.2012
HČ
DČ celkem
393
3
1 415 240
3 348 325
334 86
694
7
966 119
1 154 24
242

396
1 655
3 673
420
701
1 085
1 178
242

16 626

16 626

25 172 804

25 976

4 200
589
3 566 995

4 200
589
4 561
1 737
140
240
427
731
114
300
84
110

VÝNOSY ORGANIZACE
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz
2) Neinvestiční transfer z města, KÚ, SR, EU
3) Výnosy vč.jiné činnosti:
z toho:
a) tržby stravné žáci
b) stravné zaměstnanci
c) tržby cizí strávníci
d) školní družina,pobytné,(MŠ ostat.zdr.)
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)
f) ostatní výnosy
g) použití IF na opravy a údržbu
h) použití rezervního fondu
i) použití fondu odměn
j) použití investičního fondu - nekryté odpisy k 31.12.2012
Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky
(neprocházejí účty města)

4 805
515
4 599

4 200

1 364
158
327
246
633
275
300
531

1 480
170
420
350
345
120
340
190

1 737
140

765

0

678

17 744

17
964

16 626

3 415

240
427
21 710
69 45
300
0
84
110
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27 663

25
579

24 981 995

25 976

Hospodářský výsledek celkem

255

0

-191 191

0

Investiční transfer

260

Výnosy celkem

0

2) Hospodářský výsledek za rok 2012 činil celkem 234,88 Kč, který byl po schválení zřizovatelem
převeden do rezervního fondu.
členění :

HČ
-191 361,12
0,-191 361,12

Hospodářský výsledek-provoz
Hospodářský výsledek-st.rozpočet
Celkem

DČ
+ 191 596,00
0,+ 191 596,00

Celkem
+ 234,88
0,+ 234,88

3) V roce 2012 byl na provoz školy poskytnut provozní příspěvek od MM KV ve výši 4 200 tis. Kč
a účelová neinvestiční dotace ve výši 70 415,- Kč na uvedené školní projekty (viz tab.):
1) Bruslení - rozvíjení bruslařské dovednosti
2) Lampionový průvod
3) Země pod Himalájemi
4) Škola na ruby
5) Mapa školy
6) Karlovarský karneval
7) Orion Florbal Cup - Brno
8) Velikonoční dílny a trhy
9) Chráníme přírodu - Kašperské Hory
10) Bruslení - 1.část

12 000,00 Kč
4 000,00 Kč
5 000,00 Kč
8 000,00 Kč
8 415,00 Kč
8 000,00 Kč
3 000,00 Kč
7 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč

Z Karlovarského kraje:
11) Finále okresního kola Karlovy Vary ve
vybíjené 1.-5.třídy ZŠ

2 000,00 Kč

Z EU "Peníze školám"
projekt ukončen 28.2.2013
4) Výše prostředků na platy ze státního rozpočtu přes KÚ - KK
počet pracovníků

Rok
2011
2012

objem mzdových
prostředků

plán

skutečnost

Plán

50,81
48,89

50,25
47,19

12 344 030
12 132 543
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Tvorba fondů a jejich čerpání v roce 2012
Investiční fond - FRM
PS k 1.1.2012 ve výši
40 369,74 Kč
Příjmy fondu celkem 1 367 822, -- Kč
Fond tvořen měsíčními odpisy dle plánu ve výši 1 177 822,- Kč.. Se souhlasem zřizovatele (z 19. jednání
RMKV ze dne 17.7.2012)byl investiční fond posílen převodem z rezervního fondu finančními prostředky
ve výši 190 000 Kč na opravy havarijního stavu tělocvičny a školní jídelny, včetně malování a ostatních
prací s tím souvisejících. Na uvedené opravy bylo použito celkem 149 658 Kč. V druhé polovině roku
2012 byly z FRM použity finanční prostředky k nákupu plynové pánve REDFOX ( 74 160 Kč) a
transportního vozíku MS 081E ( 64 692 Kč) do školní jídelny. Z důvodu nedostatku finanční prostředků
příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky nezajistila krytí investičního fondu a proto snížila
výsledkově investiční fond o 678 000,- Kč.
Konečný zůstatek fondu k 31.12.2012 vykazuje 291 681,74 Kč.
FOND - Rezervní
PS k 1.1.2012 ve výši
35 469,95 Kč
Příjmy fondu celkem 644 498,80 Kč
Příjmy fondu :
Peněžní dar – neúčelový ve výši 25 000,-Kč od firmy SLOT Game, a.s. na nákup vybavení učeben žáků
1.stupně základní školy (schváleno RK K.Vary dne 3.4.2012)
Fond rezervní tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření za r.2011 ve výši 158 525,47 Kč.
Nespotřebovaná dotace z rozpočtu EU ve výši 212 087,33 Kč; Ostatní tvorba – vratka zapůjčených
finančních prostředků z projektu EU ve výši 248 886,00 Kč , které byly zapůjčeny ke konci roku 2012
k vyúčtování nákladů za mzdy zaměstnanců vyplacené z projektu EU.
Výdaje fondu celkem
309 229,76 Kč
Se souhlasem zřizovatele (z 19. jednání RM KV ze dne 17.7.2012) byl proveden z rezervního fondu převod
finančních prostředků v celkové výši 190 tis. Kč k posílení investičního fondu na financování údržby a
opravy majetku v havarijním stavu. Pod položkou Ostatní čerpání výdajem z fondu byla finanční částka
z projektu EU ve výši 35 469,76 Kč, dále částka na nákup drobného majetku pro výuku žáků ve výši
25 000 Kč (sponz.dar), dalším výdajem byla použita odložená daň za rok 2009 k úhradě zákon.odvodů
ke mzdovým prostředkům z fondu Odměn, dále k nákupu DHM (PC a monitoru pro ŘŠ, skartovačka)
ve výši 58 760 Kč
Konečný zůstatek fondu z ostatních titulů k 31.12.2012 činí 370 738,99 Kč (finančně kryt)
(V rezervním fondu škola vykazuje ze zisku odloženou daň za r. 2010,2011)

Fond - Odměn
PS k 1.1.2012 ve výši 59 414,91 Kč
Fond odměn tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za r.2011 ve výši 96 785,-- Kč
z FO byly čerpány finanční prostředky na překročení prostředků na platy ve výši 110 000,-- Kč
(se souhlasem zřizovatele).
Konečný zůstatek k 31.12.2012 je 46 200,-- Kč. (finančně kryt)
Fond FKSP
PS k 1.1.2012 ve výši 120 586,00 Kč
Tvorba a výdaje z fondu FKSP byly v souladu s vnitřní směrnicí školy o FKSP.
Konečný zůstatek fondu k 31.12.2012 činí 90 680,-- Kč.
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Zhodnocení výsledků hospodaření za 1. pololetí roku 2013
1) Skutečnosti výnosů a nákladů k 30.6.2013 a porovnání s finančním plánem roku
2012 jsou zpracovány v následující tabulce:

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace
IČO : 49751751

v tis.Kč

skutečnost
NÁKLADY ORGANIZACE
Nákup materiálu
Potraviny
Energie
Opravy a údržba
Ostatní služby
Mzdy a zákonné odvody
Odpisy
Ostatní náklady
Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné
pomůcky

Náklady celkem

plán

skutečnost k
30.6.2013
HČ
DČ celkem
268
3
271
839 179
1 018
1 674 183
1 857
5 27
32
370
4
374
211 61
272
660 16
676
46
46

k 31.12.2012 2013
396
690
1 655 1 700
3 673 3 400
420
650
701
850
1 085
475
1 178
600
242
210
16
16 626
8 357
378
24
25 976
12 430 473
953

8 357
12 903

VÝNOSY ORGANIZACE
1) Neinvestiční příspěvek města na provoz
2) Neinvestiční transfer z města, KÚ, SR, EU
3) Výnosy vč.jiné činnosti:
z toho:
a) tržby stravné žáci
b) stravné zaměstnanci
c) tržby cizí strávníci
d) školní družina,pobytné,(MŠ ostat.zdr.)
e) pronájmy (tělocvičen, učeben, aj.)
f) ostatní výnosy
g) použití IF na opravy a údržbu
h) použití rezervního fondu
i) použití fondu odměn
j) použití investičního fondu - nekryté odpisy k
31.12.2012

4 200
589
4 561

4 995

1 737
140
240
427
731
114
300
84
110

1 350
170
420
250
540
250
450
100
50

678

0

Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky
(neprocházejí účty města)

16 626

16
378

Výnosy celkem

25 976

Hospodářský výsledek celkem

0

3 580

2 498
204
1 133 693
799
81
301
144
11 374
98 18

2 498
204
1 826
799
81
301
144
385
116
0
0
0
0

8 357

24
12 192 693
953
0
-238 220
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12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
projektů
V tomto školním roce škola nebyla zapojena do žádného rozvojového programu.
V rámci podpory multikulturní výchovy a výchovy v evropských a globálních souvislostech
navštívili naši žáci Regensburg ( SRN) . Projekt „Poznávání česko - německého příhraničí“
umožnil žákům seznámit se s kulturou sousední země, významnou architekturou místa a
setkání s pracovníkem německé strany Koordinačního centra česko- německé spolupráce
TANDEM.

13. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Předmětem činnosti školy nejsou aktivity dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
1) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Koncem června školního roku 2009/2010 podalo vedení školy „Žádost o finanční podporu
z OP VK – IP oblasti podpory 1.4. (zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách).
Projekt byl nazván „Inovace a zkvalitnění výuky ve vzdělávání“ s předpokládaným datem
zahájení od 1. 9. 2010 .
Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace
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Ve školním roce 2012/2013 pedagogové zapojeni do grantu zpracovávali digitální učební
materiály a ověřovali je přímo při výuce.
Projekt byl v letošním školním roce ukončen, odeslána a schválena byla závěrečná
monitorovací zpráva.
2) Smlouvy o partnerství
a) CPIV Plzeň
Projekt, který je na naší škole realizován již dva roky. Jeho cílem bylo pomocí analýzy ŠVP a
Rámcového programu naší školy vytvořit „Školní podpůrný program“, který by byl zaměřen
na oblast zabezpečení výuky žáků a SPU a mimořádně nadaných, na výchovné a vzdělávací
strategie a na začlenění průřezových témat a hodnocení těchto žáků.
b) Projekt SPŠ Ostrov „Technika je zábava“
V letošním školním roce se naše škola v rámci předmětu svět práce zapojila do projektu
realizovaného SPŠ Ostrov, jehož cílem je seznámení žáků ZŠ s technickými obory a jejich
uplatnitelností na trhu práce. Během letošního školního roku se realizovaly tyto aktivity:
 Prosinec 2012 - návštěva SPŠ Ostrov - žáci 9.ročníků (pomocí workshopů se
žáci seznámili s technickými studijními obory, které škola nabízí)
 Duben 2013 - ČEZ Ledvice - vybraní žáci 8.ročníků (exkurze energetického
podniku)
 Květen 2013 - Witte Nejdek - vybraní žáci 8.ročníků (exkurze v největším
strojírenském podniku našeho kraje)
 Červen 2013 - návštěva SPŠ Ostrov – žáci 8.ročníků (workshop)
Tento projekt bude pokračovat i v příštím školním roce.
c) Program Pomáhej
Členové žákovského parlamentu připravili projekt, který získal podporu s poskytnutím
nadačního příspěvku z programu Pomáhej. Žákům se podařilo získat fundraisingový nadační
příspěvek pro SOS dětskou vesničku Karlovy Vary. Svojí aktivitou tak žáci přispěli částkou
6 148 Kč na realizaci projektu – opravu dětského hřiště.
ČSOB a Nadace VIA vyhlašují program Pomáhej zaměřený na rozvoj filantropických aktivit
dětí a mládeže, který klade důraz na vlastní iniciativu, kreativitu a dobrovolnickou práci.

d) Rodiče vítání
Škola splnila podmínky ke získání certifikátu „Rodiče vítáni“ značku pro školy otevřené
rodičům. Snažíme se vycházet rodičům vstříc, podporovat je v aktivní spolupráci se
školou, podílet se na činnosti tříd a vytvářet neformální spolupráci.
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15. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole působí odborová organizace, se kterou vedení školy projednává všechny úkony,
které mu ukládá ustanovení Zákoníku práce. Individuální a kolektivní vztahy mezi školou a
zaměstnanci a práva a povinnosti smluvních stran upravuje Kolektivní smlouva.
Významným partnerem školy je Sdružením rodičů a přátel školy, se kterým vedení školy
projednává důležité otázky týkající se provozu školy a především výchovy a vzdělávání žáků.
Příspěvky z rozpočtu sdružení pomáhají realizaci netradičních aktivit jednotlivých tříd,
školních soutěží, výletů, škol v přírodě, ocenění nejlepších sportovců a další. S jejich
podporou pracuje Žákovský parlament, je nám umožněno testování žáků v profesní orientaci a
je podpořena primární prevence.
Pomoc a spolupráci nabízí Rada školy, která pracuje v šestičlenném složení. Jejich informace
a náměty vedení školy aktivně využívá.
V letošním roce škola navázala užší spolupráci s DDM Karlovy Vary, který nabízí své
kroužky žákům školy v prostorách ZŠ. Velmi pozitivně byl rodiči hodnocen příměstský
tábor, který se uskutečnil v měsíci srpnu po dobu čtrnácti dnů. Příměstský tábor pomáhá
rodičům žáků zajistit dětem atraktivní trávení volného času v době prázdnin a to s organizací
akce v blízkosti školy.
Jako každoročně i v letošním školním roce pomohla škola při realizaci Tříkrálové sbírky.
k letošnímu příspěvku sbírky, který dosáhl výše 113 175,- Kč přispěli i naši koledníci.
Občanské sdružení Život dětem cíleně pomáhá nemocným, opuštěným a handicapovaným
dětem. Učíme naše žáky, aby nebyli k těmto dětem lhostejní a nabídli jsme jim zapojení do
veřejné sbírky tohoto sdružení. Žáci vybrali a zaslali částku 983 Kč .
Stejně tak vyšli naši žáci vstříc nabídce Fondu Sidus, který zajišťuje finanční prostředky
nemocnicím na nákup nezbytných lékařských přístrojů, pomůcek a léčebné pobyty pro
konkrétní děti. K začlenění nemocných dětí do běžného života přispěli žáci prostřednictvím
sbírky částkou 3 815 Kč.s
a také pomůcky
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Dalšími partnery školy jsou CPIV Plzeň, SPŠ Ostrov, PPP Karlovy Vary, SPC Vančurova,
Karlovy Vary, SPC Mozartova Karlovy Vary, Policie ČR, Městská policie Karlovy Vary.

Závěr výroční zprávy
Škola poskytuje obor vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Škola pro zdravý a
moderní životní styl“. Klade si za cíl pracovat v souladu s rozvojem regionu. Řada aktivit a akcí
pořádaných školou vede k tomu, aby žáci lépe poznávali nejen přírodní a sociální podmínky regionu,
ale i jeho potřeby.

Jednou z priorit školy je využití informačních technologií. Pro výuku ICT slouží 2 vybavené
počítačové učebny, které využívají žáci nejen při výuce, ale i o přestávkách. Další počítače
jsou k dispozici ve sborovnách a v aule školy. V rámci projektu Inovace a zkvalitnění výuky
ve vzdělávání byla škola vybavena interaktivními tabulemi. Práce s nimi přispěla k širšímu
využití digitálních výukových materiálů a modernizaci výuky.
Při škole pracuje řada zájmových kroužků, zvláště na 1.stupni. Ve školním klubu se sdružují
při zajímavých činnostech děti napříč všemi třídami.
Velký úspěch zaznamenaly kohezní výjezdy na 2. stupni a škola v přírodě na 1. stupni, kde
dochází ke stmelování kolektivu a budování větší důvěry a spolupráce mezi žáky, rodiči i
učiteli.
Mezi akcemi z oblasti sportu, kultury a prevence proti nežádoucím jevům ve společnosti,
které škola v letošním školním roce pořádala, bylo deset finančně podpořeno Magistrátem
města Karlovy Vary. Mezi ně patří také Karlovarský karneval, jehož králem a královnou se
stali právě naši účastníci.
Zaznamenali jsme mnohé úspěchy ve výtvarných soutěžích, cenu za nejlepší práce převzali
žáci se svými učiteli na Magistrátu města Karlovy Vary z rukou primátora města.
Zapojili jsme se do dvou společných projektů se středními školami – Střední zdravotnická
škola a VOŠ Karlovy Vary a Střední průmyslová škola Ostrov. Pravidelně se zapojujeme do
charitativních akcí –Nadace VIA, Pomozte dětem, Fond Sidus. Obdrželi jsme značku
„Rodiče vítáni“.
Ze všech žáků, kteří ukončili základní vzdělání v letošním roce, bylo 62% přijato na střední
školy a gymnázia a ostatní na SOU v prvním kole přijímacího řízení.
Naším cílem v příštím období je zajistit co nejkvalitnější výuku v souladu s naším ŠVP
zaměřeným na region a moderní životní styl a sport. Chtěli bychom, díky kvalitě výuky a
zajímavé nabídce, zvýšit počet žáků a využít plně kapacitu naší školy.
Výroční zprávu zpracovala z podkladů zaměstnanců školy a za rok 2012/ 2013 sestavila
Mgr. Hana Janischová.

Schváleno Školskou radou dne

14.10. 2013

…………………………………..
Mgr. Hana Janischová, ředitelka
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