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Zpracovala: Mgr. Jana Špryňarová,
Špry arová, školní metodik prevence

Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo základní školu 108 žáků.
1.třída
2.třída
3. + 5. třída
4.třída
1.stupeň
Celkem
•
•

15
17
5 + 13
18
68
108

9
10
7
14
40

6.třída
7.třída
8.třída
9. třída
2.stupeň

vyučování ve 3. a 5. třídě se uskutečňovalo ve spojené třídě
1. - 9. ročníku se vyučuje podle ŠVP pro ZV – Škola pro život.

Dlouhodobě usilujeme o dosažení těchto cílů:
•
•
•
•

budování příznivého klimatu ve škole, navození atmosféry důvěry a vzájemného respektu
zlepšení komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách i mezi ročníky
udržování příznivého klimatu mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky a
mezi pedagogy 1. a 2. stupně
zlepšení spolupráce s rodiči a širší veřejností, jejich aktivní zapojení do života školy

Celý kolektiv pedagogických pracovníkůsesnaží předcházet možným problémům, případně je
podchytit již v zárodku.

Aktivity pro žáky, preventivní programy na škole
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19. 6.

7. a 8. tř.

návštěva PČR ML
testování SOKL JUNIOR
sociometrické šetření v 8. třídě
PPP Cheb
individuální rozhovory se žáky v rámci
šetření ze dne 11. 11.
ACET – přednáška Závislosti
ACET – přednáška Sex, vztahy
Beluška – podpora integrace zrakově
postižených
prevence Alkohol

SED
PČR ML
ŠPR
Mgr.PetraSpieglová
Mgr. Lenka Brodská
Mgr.PetraSpieglová
Mgr. Lenka Brodská
p. Pospíšil
p. Pospíšil
Beluškao.s.

Volnočasové aktivity
název kroužku

VEDOUCÍ

schůzky

Knihovnický kroužek

Mgr. Jana Špryňarová

PO 13:00-13:30

Náboženství

Otýlie Marková

ST 12:30 – 13:30

Country tance

Danuše Brůhová

PO 13:00 -14:15

Výtvarný kroužek

Pavlína Sedláková

ÚT13:00 – 13:45

Aerobic

Mgr.Iveta Becková

ÚT 14:00 – 15:00

Zdravotní kroužek

Mgr.Iveta Becková

ČT 13:15 – 14:00

Dějepisný kroužek

Bc. Daniela Mayhoub

PÁ 14:00- 15:00

Společenské tance

Pavlína Sedláková

PO14:15 – 15:00

Sbor 1.st.

Mgr. Zdenka Hurtová

ST 12:15 – 14:00

Spolupráce s organizacemi a institucemi
Škola spolupracovala v průběhu školního roku s několika organizacemi:
•
•
•

Dětskou léčebnou
Lesy ČR
Eutitem Stará Voda

Úřad práce Cheb (správná volba povolání)
Knihovna LK (exkurze, besedy)
PPP Cheb (vyšetření žáků, besedy, volba povolání, spolupráce s okresní metodičkou
prevence)
Penzion - Lázně Kynžvart
MěÚ Lázně Kynžvart
SRPŠ (spolupráce na akcích školy)
Policie ČR

Zprávy s informacemi ze školy prezentujeme na nástěnce ve vestibulu školy a ve vývěsce
vedle nákupního střediska, v Kynžvartských listech a Chebském deníku, dále na webových
stránkách školy, kde mohou zájemci získat také řadu informací a kontaktů.
Spolupráce s rodiči
Na třídních schůzkách a webových stránkách školy se rodiče mohli seznámit s MPP.
Rodiče měli možnost půjčování odborné literatury a individuální konzultace s metodikem
prevence.
Rodiče se zapojovali do činnosti školy tím, že pomáhali při jednorázových akcích( např.školní
výlety, exkurze, akce MŠ ).

Školní akce ve školním roce 2012/2013
září
říjen

listopad

prosinec

únor
březen
duben
květen
červen

Slavnostní uvítání prvňáčků
Týden knihoven
Návštěva vycházejících žáků na ÚP v Chebu
Branný den
Školní Halloween
Výstava rukodělných prací
Den otevřených dveří na 1. stupni
Slabikářová slavnost
Vánoční dílna
Mikuláš
Vystoupení u vánočního stromu
Vánoční koncert tří generací
Vánoční besídky
Zápis do 1.třídy
Maškarní karneval
Vynášení Morany
Jarní dílna
Ekologický den
Školní akademie
Olympiáda Mikroregionu
Knihovnická soutěž
Pasování prvňáků na čtenáře
Symbolické předávání klíče vědění
Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky

V přízemí budovy ZŠ je umístěna schránka důvěry a nástěnka primární prevence
s důležitými kontakty a informacemi pro žáky i rodiče. V tomto roce byly ve schránce důvěry 3
podněty které byly řešeny.
Vzhledem k malému počtu žáků, motivujícímu prostředí a přehlednosti je možné veškeré
případné negativní jevy řešit ihned.
Škola realizuje školní a mimoškolní aktivity, které doplňují výchovně vzdělávací činnost a
pozitivně ovlivňují atmosféru školy.
Na webových stránkách školy jsou umístěny odkazy na webové stránky s tématikou
prevence a řešení soc. patologických jevů.
Mgr. Jana Špryňarová, 20. 6. 2014

