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I.  Základní charakteristika školy  
 
 
 

Název školy  ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, ČESKÁ 39/1 
 

Adresa školy 

 

Česká 39/1, 35101 Františkovy Lázně 
 

Právní forma 

 

příspěvková organizace s právní subjektivitou od roku 1993 
 

IČO 

 

47 721 006 
 

IZO 

 

102052026 
 

DIČ 

 

CZ 47721006 
 

Identifikátor školy 

 

600066371 
 

Bankovní spojení 

 

29531331/0100 

Telefon/fax 
E-mail 

 

kancelář    354 542 429  / 731151835       

ředitelna    354 543 582 / 741 151835 

 

družina      732630163 

 

jídelna       733677261 

 

zsfrlazne@seznam.cz 

 
 

Adresa internetové stránky 

 

www.zsfrlazne.cz 
 

Zařazení do sítě škol 

 

s účinností od 1. 9. 2007 
 

Název zřizovatele 

 

Město Františkovy Lázně 

Součásti školy 

 

základní škola 
školní družina 
školní jídelna 
 

 

kapacita  700  žáků                            
kapacita  100  žáků                           
kapacita   800  jídel 

 

Vedení školy 

 
 

ředitelka školy: 
zástupce ŘŠ: 
 

 

Mgr. Alena Komárková 
Mgr. Monika Křesťanová (statutární zástupce) 

Školská rada 

zřízena dne 1.9.2008 –  předseda   JUDr. Josef Heyduk 
Michaela Chlebcová 
Ing. Blanka Peltrámová 
Hana Brisudová 
Mgr. Josef Prais 
Ing. Jaromír Jelínek 
                     

 

Typ školy 

 

Základní škola bez přípravné třídy 

Přehled hlavní činnosti školy  
(podle zřizovací listiny) 

 

Organizace je základní škola se školní družinou a se školní jídelnou.  Její 
činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon). 
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II. Výchova a vzdělávání 

1. Výchova a vzdělávání 

Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu 
k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho 
věku.  Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na 
základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, 
podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu 
široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu i společenského života obce. 

- zpracovat konkrétně formulovanou vizi školy, se kterou se pedagogové, rodiče a zřizovatel 
ztotožní. zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, 
sebevzdělávání, schopnost dialogu,  

- vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně 
prověřovat,  

- zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu, 
- podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace, 
- vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a 

maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy,  
- identifikovat možné partnery pro zajištění provozu školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat 

s nimi a využívat je v maximální možné míře,  
- zajistit rovný přístup a rovné příležitosti při přijímání ke vzdělávání, jeho průběhu i ukončování. 

 

Zaměřit se na oblasti: 

a) Zdraví  
 

Výchovu ke zdraví zaměřit na zvýšené dodržování zásad osobní a provozní hygieny, na rozvoj zdravých 
stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit 
na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.).   
 
Vzhledem k epidemiologické situaci a rozdílné intenzitě výskytu onemocnění Covid – 19 informovat 
zaměstnance školy, žáky i jejich zákonné zástupce o stanovených hygienických a protiepidemických 
pravidlech, zdůraznit zásady osobní a respirační hygieny, a předcházet tak vzniku a šíření infekčních 
nemocí, včetně Covidu 19. 

Dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny dětí. Zamezit tomu, aby činností školy 
nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během 
přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt 
žáků o přestávce mimo budovu školy. Sledovat  a vytvářet optimální psychohygienické podmínky výuky, 
zaměřit se na jejich dodržování pedagogy.  
 
Evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě 
nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni 
všichni vyučující žáka. Individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o 
výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti.  
Problematiku zařazovat pravidelně na jednání pedagogických rad a porad, zaměřit na ně i další vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou 
prováděna následná vyšetření. 
 
Systematicky budeme zajišťovat kvalitní služby školního poradenského pracoviště, ve kterém působí 
výchovný poradce, speciální pedagožka a školní metodička prevence. Usilujeme o spolupráci s dalšími 
externími odborníky. 
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Zajistit potřebné vzdělávání pracovníků tohoto poradenského pracoviště a metodickou podporu pedagogů, 
kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, metodickou 
podporu výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických 
i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků, 
posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti školských 
poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť. 
 
Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci 
školní neúspěšnosti, tentokrát se zaměřit zejména na žáky, kteří po dlouhém nouzovém stavu, 
nevyhovovala jim distanční výuka nebo se jí vůbec nezúčastnili, potřebují dopomoc, opět se rozhlédnout 
a nabrat správný směr. Dále nezapomínat na kariérové poradenství, podporu vzdělávání a začleňování 
žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami, podporu vzdělávání žáků o 
nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, vytváření příznivého sociálního klimatu 
pro přijímání kulturních a jiných odlišností, včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých 
žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování, průběžné vyhodnocování 
účinnosti preventivních programů, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a 
zákonnými zástupci. 

Zajistit účinnou kontrolu kvality školního stravování včetně dietního stravování.  

Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy a minimalizovat tak 
rizika spojená s výskytem rizikového chování žáků. 

b) Poznatky a dovednosti 
  
Průběžně ověřovat možnosti distančního vzdělávání, zajistit technické vybavení, připravovat na jeho 
používání žáky i pedagogy, ověřovat tento způsob komunikace, na tuto problematiku zaměřit další 
vzdělávání pedagogických pracovníků a promítnout do vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru 
Informační a komunikační technologie. 

Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě 
osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. 
Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími 
nároky na vědomosti.  
 

Zaměřit se na rozvoj čtenářské a finanční gramotnosti, a to ve všech oblastech vzdělávání. Průběžně 
rozvíjet znalosti a dovednosti žáků v oblasti přírodních věd a nabízet různé aktivní činnosti se zaměřením 
na rozvoj technických dovedností. 
 

Zajistit kvalitní nabídku školy v méně obvyklých formách vzdělávání – individuální vzdělávání, plnění 
povinné školní docházky v zahraničí, vzdělávání dětí cizinců a podpora jejich adaptačního procesu. 

Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů 
během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. 

Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit 
zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. 

Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech 
žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování 
pořádku na lavicích a ve třídě. 

Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění 
v životě.  
Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří 
dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti.  

Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti.  

Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými 
pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje.  
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Systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb 
žáků a doporučení podpůrných opatření. Nadále se věnovat dopravní výchově a rozvinout spolupráci 
s Městskou policií Františkovy Lázně, s pracovníky červeného kříže. 

c)  Oblast sociálních, životních hodnot 
 

Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a 
pedagogy. 

Výrazně diferencovat hodnocení chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a 
jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat 
její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, 
odborem sociální péče. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, 
při prevenci záškoláctví. 

Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky, zda se vyučující omezuje jen 
na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje 
například prvky formativního hodnocení. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže 
respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a 
jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. 

V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce 
na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a 
dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, nejlepší, hledat nové formy práce, 
propagovat svoji činnost na veřejnosti. 

Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nové 
formy práce, doplňující mimovyučovací aktivity. 

Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a 
organizačních forem vyučování. 
 

V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školským poradenským zařízením, policií, 
orgány sociální péče a zřizovatelem. Pečlivě zpracovat systém práce s žáky se sociálním znevýhodněním.  

Vyhodnocovat účinnost společného vzdělávání se zaměřením na kontrolu naplňování podpůrných 
opatření. 
 

3. Pedagogičtí pracovníci 

Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších 
podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat 
výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny, lhostejno 
zda žáků talentovaných či zaostávajících. 
Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni 
vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním 
či tresty jejich důstojnost. 
 

4. Rodičovská veřejnost 

Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat 
plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. 

Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, hovorových 
hodin, konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro 
rodiče.  
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5. Oblast řízení 

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí 
pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný poradce, metodik 
prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO.  

Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními 
úkoly, ta pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – měsíčních či týdenních, plánů metodických 
zařízení. 

Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve 
výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování individuálních 
zvláštností žáků. Bude se sledovat, zda se v hodině uplatňují prvky formativního hodnocení. 

Všechna závažná rozhodnutí projednávat na pedagogických a provozních poradách, informovat 
prokazatelným způsobem zaměstnance. 

Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, 
využívat externí možnosti (Scio, Kalibro, Comdi apod.). Zaměřit se na vytvoření školního systému 
vlastního hodnocení školy, na podporu řízení   a rozvoje vlastního hodnocení.  

Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, 
zaměřit se především na formativní hodnocení, čtenářskou a finanční gramotnost, IT gramotnost. 
Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání.  

 

III.   Nejdůležitější úkoly ve školním roce 2021/2022  

1. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií 
jeho rozvoje.  

2. Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména po nástupu do školy, po distanční výuce, 
adaptační pobyty, preventivní aktivity, doučování, podporu vzdělávání žáků – cizinců. 

3. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce - kariérový 
poradce, speciální pedagog, metodik prevence rizikového chování s cílem poskytovat 
poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování 
a v oblasti vzdělávání podílet se na realizaci procesu vyrovnávání rozdílů ve znalostech a 
dovednost jednotlivých žáků po distanční výuce. 

4. Vytvořit plán pro distanční výuku v době nouzového stavu. 
5. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací se 

školskou radou. 
6. DVPP zaměřit na zavádění prvků formativního hodnocení do výuky, IT gramotnosti, doplnění 

odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti. Postupně přecházet od individuálního vzdělávání 
pedagogů k pořádání akcí pro celý pedagogický tým školy. 

7. Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi 
rodičovskou veřejností. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku.   

8. Vytvořit pestrou nabídku volitelných a nepovinných předmětů 
9. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu, prohloubit péči o 

talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním 
znevýhodněním. 

10. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.  
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IV.   Plán schůzí, třídních schůzek 
 
 
 
 Pracovníci školy SI NEPLÁNUJÍ žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno)  
 Na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad.  
 

 
 

  

 

 

   
   

   
   

   
   

Šk
ol

a 

porada vedení 2x týdně   (jinak dle potřeby) 
setkávání se členy školního poradenského pracoviště  1x za měsíc (poslední týden v měsíci) 
setkávání s ročníkovými učiteli 1-2x do měsíce 
setkávání učitelů profilových předmětů  1x za čtvrtletí  (jinak dle potřeby) 
konzultace učitelů v rámci dalších předmětů  Průběžně 
provozní porady učitelů  dle potřeby   (cca 1x za měsíc) 
setkávání se správcem sítě a koordinátorem ICT  dle potřeby   (cca 1x do měsíce) 
porada  vedení s koordinátorem EVVO 1x za dva měsíce 
porada s provozními zaměstnanci  dle potřeby 
setkávání s asistenty dle potřeby 

šk
ol

n
í 

dr
už

in
a 

 
 

porada s vedoucí vychovatelkou  
 

1x za měsíc 
 

porady ve školní družině  
 
 

 

dle potřeby 

šk
ol

n
í 

jí
d

el
n

a 

 

porada s vedoucí ŠJ 

 

 

dle potřeby 

 
porada ve školní jídelně  
 

 
dle potřeby 

   
   

   
Ž

ác
i 

 

 
žákovský parlament 

 

 
1-2x měsíčně  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětové komise přípravný týden, každé čtvrtletí, či v případě potřeby i vícekrát 
Mimořádné porady k řešení aktuálních organizačních záležitostí a k provozu školy 

Schůzovní den je STŘEDA 
Provozní doba školy je denně od 7.00 do 16.00 
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Pedagogické rady (termíny)  
 
termíny  náplň 
 
25.8.2021 

 zahajovací porada – přípravný týden, ŠVP – digitální kompetence (předmětové 
schůzky, setkání s ročníkovými učiteli), s ŠPZ – doučování,  EVVO, ICT a ŠVP 
očkování + hygienická opatření, školení BOZP, opravné zkoušky, prodloužená 
klasifikace  

 

8. 9. 2021 
    10.10 

 organizační řád na školní rok 2021/2022, proces vyrovnávání rozdílů ve znalostech a 
dovednostech jednotlivých žáků, ŠVP, Výroční zpráva, Plán práce, Pracovní řád, 
tematické plány, učebnice + pomůcky 

 
16. 11. 2021 
    14.15 

  

kontrola závěrů minulé pedagogické rady, vyrovnávání rozdílů ve znalostech a 
dovednostech a návaznost na nové, zpráva výchovného poradce, zpráva školní 
metodičky prevence, zpráva koordinátora EVVO, inventarizace, hodnocení prospěchu 
a chování, mimořádná opatření (covid) – v případě nutnosti 

 
 

26. 1. 2022 
     14.15 

  

kontrola závěrů minulé pedagogické rady, pololetní hodnocení práce ZŠ 
rozbor úrazů, hodnocení a rozbor prospěchu a chování, závěry pedagogické rady 
 

 

6. 4. 2022 
     14.15 

 
 

kontrola závěrů minulé pedagogické rady, hodnocení prospěchu a chování 
závěry pedagogické rady 
 

 
 

22. 6. 2021 
      14.15 
 

 
 

kontrola závěrů minulé pedagogické rady, hodnocení   školního roku, zpráva 
výchovného poradce a školní metodičky prevence, koordinátora EVVO 
organizace školního roku 2022/2023, prospěch a chování, závěry pedagogické rady 
 

  

 

 

Třídní schůzky, individuální pohovory (termíny) 

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských záznamníků, či 
do EduPage. Rodič musí být prokazatelně informován. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
1. 9. 2021 

 
TS pro 1. třídy 

organizační záležitosti, admin., družina, jídelna  

 
18.11. 2021 

 
Společné 

prospěch, absence, vánoční jarmark,   

 
7. 4. 2022 

 
Individuální 

prospěch, výlety, exkurze, závěr roku 
 

 
červen 2022 

 
setkání s rodiči budoucích prvňáků 
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V. Organizace školního roku 
  

 
 

prázdniny termín počet dnů 
 

Podzimní prázdniny 

 

 

29.10., 30.10.2021 (čtvrtek, pátek) 

 

 

2 

 
 

Vánoční prázdniny 

 

 

23.12.2021 (čtvrtek) – 2.1.2022 (neděle) 
 

6 

 

Ředitelské volno 

 

26.10., 27.10. 2021 (pondělí, úterý) 
22.12. 2021 (středa) 

 

3 

 

Jednodenní polol. prázdniny 

 

4.2.2022 (pátek) 1 
 

Jarní prázdniny 

 

                            14.3. – 20.3.2022 5 
 

Velikonoční prázdniny 

 

14. 4. 2022 1 
 

   1.7. (pátek)  – 31.8. 2022  - hlavní prázdniny 

 
Školní rok 2022/2023 začíná 1.září ve čtvrtek 2022. 

               
              Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům  
              volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 24 odst. 7 zákona) 
 

 

Zápis ke vzdělávání 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 
30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
 

Spolupráce MŠ a ZŠ: 

1. Pokračovat ve spolupráci mezi MŠ a ZŠ.  
2. Využívání sportovní haly ke cvičení dětí z MŠ 
3. Návštěva Mikuláše s čerty v MŠ 
4. Návštěva učitelek MŠ v 1. třídách – adaptace na prostředí.  
5. Zástupce vedení se zúčastní schůzky s rodiči v MŠ před zápisem do 1. tříd.,  

seznámí ZZ s elektronickým systémem přihlašování dětí k zápisy, rezervační systém. 
6. Škola umožní využívání hřišť dle předchozí dohody.  
7. Učitelky MŠ mají v plánu se více věnovat logopedii.  
8. Škola zajistí vystoupení a projektový den pro děti z MŠ.  
9. MŠ pozve žáky ZŠ do školky na vystoupení.  
10. Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách ZŠ.  
11. Pracovní dílničky – vyrábíme společně 
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VI. Personální údaje 
 

 

třídní učitelé 
 

zastupující učitelé 

I.A Mgr. Michaela Minářová Mgr. Jana Baarová 

I.B Mgr. Šárka Přenosilová Mgr. Michaela Minářová 

I.C Mgr. Jana Baarová Mgr. Šárka Přenosilová 

II.A Alexandra Braunová Mgr. Soňa Lešková 

II.B Bc. Jaroslava Pumrová Alexandra Braunová 

II.C Mgr. Soňa Lešková Bc. Jaroslava Pumrová 

III.A Mgr. Iveta Komorousová Bc. Ardiana Veli Tahiri 

III.B Mgr. Lenka Kubalíková Mgr.Iveta Komorousová 

III.C Bc. Ardiana Veli Tahiri Mgr. Lenka Kubalíková 

IV.A Marcela Finkeová Alena Šollarová 

IV.B Alena Šollarová Mgr. Pavlína Vargová 

IV.C Mgr. Pavlína Vargová Marcela Finkeová 

V.A Mgr. Hana  Hulínská Mgr.  Alena Skalová 

V.B Mgr. Lucie Stehlíková Mgr. Hana Hulínská 

V.C Mgr. Alena Skalová Mgr. Lucie Stehlíková 

VI.A Mgr. Jana Smékalová Mgr. Jana Žáková 

VI.B Mgr.  Jana Žáková Mgr. Pavel Chren 
VI.C Mgr. Pavel Chren Mgr. Jana Smékalová 

VII.A  Mgr. Kateřina Sutton Mgr. Josef Prais 

VII.B Mgr. Josef Prais Mgr. Květa Čeganová 

VII.C Mgr. Květa Čeganová Mgr. Kateřina Sutton 

VIII.A Kateřina Jindráčková Mgr. Kateřina Zeisková 

VIII.B Markéta Suchá Tereza Beracková 

VIII.C Mgr. Kateřina Zeisková Ing. Jaromír Jelínek 

IX.A Mgr. Dagmar Veselá Mgr. Petra Pašková 

IX.B Mgr. Petra Pašková  Mgr. Dagmar Veselá 

                          
 
  

Netřídní učitelé  

Tereza Beracková Mgr. Radovan Friedel 
Julius Hariň Mgr. Michaela Pařízková             
Ing. Jaromír Jelínek Lukáš Suchý 
Mgr. Alena Komárková Dominik Stejskal 
Mgr. Petra Krbcová Ing. Milan Škoda 
Mgr. Monika Křesťanová  Bc. Lucie Křížová 
Ing. Jaroslava Matějíčková Mgr. Monika Kocourková 

 

 

odborná kvalifikace  
splňuje 

kvalifikaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

Celkem 

učitel I. stupně základní školy 17 5 22 
učitel II. stupně základní školy 19 7          26 
vychovatelka ŠD 3 0 3 
asistent pedagoga 1 1 2 
školní asistent 1 0 1 
Celkem 41 13 54 
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provozní  
zaměstnanci 

Pozice školní jídelna pozice 

Roman Stříbrský školník, údržba Alena Kocichová vedoucí jídelny 
Bronislav Petrák Údržbář Marie Klán vedoucí kuchařka 
Marcela Takacsová Úklid Martina Charvátová kuchařka 
Jana Branická Úklid Věra Kocumová pom.kuchařka 
Jarmila Stříbrská Úklid Petra Bláhová pom.kuchařka 
Jana Zemanová Úklid Žaneta Pominová  pom.kuchařka 
Eva Michalcová úklid  Petra Bardová pom.kuchařka 
Irena Michalcová Úklid Zdeněk Kroutil kuchař 
Tereza Bláhová Úklid Michal Jančár kuchař 
Vojta Prais počítač. údržba   
Jakub Komárek správce haly 

 

               

THP Pozice 
Miriam Novotná ekonomický pracovník   
Marcela Finkeová mzdová účetní 
Jana Sychrovská hospodářka školy, archív 
Julius Hariň správce sítě 

  
 

 

funkce ve škole  

ředitelka školy Mgr. Alena Komárková 
zástupkyně ředitelky školy  Mgr. Monika Křesťanová  (statutární zástupce) 
ICT koordinátor Julius Hariň 
webmaster,, EduPage administrátor Julius Hariň, Mgr. Lenka Kubalíková 
výchovná poradkyně Mgr. Jaroslava Matějíčková  

ŠVP koordinátoři 
Mgr. Iveta Komorousová 
Mgr. Lucie Stehlíková, Ing. Jaroslava Matějíčková 

školní metodička  prevence Mgr. Dagmar Veselá  
koordinátor pro žákovský parlament Mgr. Monika Křesťanová 
externí preventistka Mgr. Martina Kekulová 
koordinátor environmentální výchovy Ing. Jaromír Jelínek 
speciální pedagog  Mgr. Petra Krbcová 
vedoucí vychovatelka ŠD Vlasta Vlachová 
vedoucí školní jídelny  Alena Kocichová 

 
  
 

estetické prostředí školy  

nástěnky vedle tříd  třídní učitelé, učitelé předmětu  

 patro II. stupně  Mgr. Petra Pašková, Mgr. Květa Čeganová  

 patro I. stupně  Mgr. Pavlína Vargová, Mgr. Iveta Komorousová 

 přízemí - vestibul  Mgr. Alena Skalová, Mgr. Jana Baarová 

 přístavba  Markéta Suchá 

 chodba kolem auly  Tereza Beracková, Kateřina Jindráčková  
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inventární komise  
Mgr. Monika Křesťanová  (předseda komise) 
Miriam Novotná   
Jana Sychrovská 
Vlasta Vlachová 

požární hlídka  
Mgr. Monika Křesťanová 
Roman Stříbrský 
Jana Sychrovská 
 

Likvidační komise  
Jana Sychrovská (předseda komise) 
Miriam Novotná 
Alena Kocichová 
Mgr. Monika Křesťanová 

zodpovědnost za jednotlivé oblasti  
dopravní výchova  Mgr. Monika Křesťanová, Mgr. Jana Baarová. 
BOZP + PO Mgr. Monika Křesťanová 
sklad učebnic a pomůcek pro I.stupeň Dominik Stejskal 
sklad učebnic a pomůcek pro II.stupeň  Dominik Stejskal 
sklad údržby Roman Stříbrský 
sklad čistících prostředků Roman Stříbrský 
školní jídelna Alena Kocichová 

správcovství kabinetů a odborných učeben, zodpovědnost za předmětové soutěže  
aktivity Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost MAP 
II Cheb, aktivity z projektu Čtenářská gramotnost MŠMT  

 

Mgr. Květa Čeganová 

ANP Mgr. Petra Krbcová 
český jazyk, objednávky z nakladatelství, kabinet ČJ, 
olympiáda z ČJ 

 

Mgr. Monika Kocourková 

školní knihovna Mgr. Šárka Přenosilová 
dějepis, kabinet D+Z, olympiáda, jiné soutěže Mgr. Petra Pašková 
zeměpis, olympiáda, sportovní soutěže Mgr. Pavel Chren 
tělesná výchova – II. stupeň  + kabinet TV + nářaďovna+ 
sklad lyží, AŠSK 

Mgr. Pavel Chren, Mgr. Jana Žáková 

tělesná výchova – I. stupeň + kabinet TV Mgr. Monika Křesťanová 
výtvarná výchova, kabinet VV + soutěže Markéta Suchá 
hudební výchova + technické vybavení auly + organizace 
úklidu II.stupně kolem školy 

Mgr. Josef Prais 

přírodopis + olympiáda, soutěže, zookoutek Ing. Milan Škoda 
fyzika + soutěže Mgr. Dagmar Veselá 
chemie + mladý chemik + testování SCIO + kabinet 
výchovného poradce 

Ing. Jaroslava Matějíčková 

ORV Mgr. Petra Pašková 
jazyková učebna, německý jazyk – soutěže Mgr. Kateřina Zeisková 
jazyková učebna, anglický jazyk – soutěže Kateřina Jindráčková, Mgr. Jana Smékalová 
počítačové učebny, audiovizuální sklad Julius Hariň 
dílny Mgr. Josef Prais 
sborovna + organizace úklidu  kolem školy Mgr. Alena Skalová, Mgr. Hana Hulínská 
školní kuchyňka kuchařky 
kmenové třídy + kabinety třídní učitelé 
aula školy Mgr. Monika Křesťanová, 
kabinety I.stupně Mgr. Pavlína Vargová, Mgr. Iveta Komorousová 
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Další školní akce, soutěže  
recitační soutěž Mgr. Lenka Kubalíková 
Kosák roku, školní časopis Mgr. Monika Kocourková  
garant projektu Zdravé zuby Mgr. Jana Baarová 
Lyžařský výcvik  Mgr. Pavel Chren 
Koordinátor pro OVOV Mgr. Radovan Friedel 
Kulturní vystoupení (vánoční stromeček, setkání se 
seniory a jiné)  - dle aktuální situace 

Mgr. Soňa   Lešková  

Akademie  Garant Petra Krbcová  + realizační tým 
 

 

 

školní poradenské pracoviště                                                                          konzultační hodiny 
Ing. Jaroslava Matějíčková výchovná poradkyně čtvrtek  8.00 -12.00  

           13.00- 15.00  po objednání 
Mgr. Petra Krbcová speciální pedagožka úterý   14.00 – 15.00  

 
Mgr. Dagmar Veselá metodička prevence sociálně 

patologických jevů 
čtvrtek 12.30 - 13.30 
úterý    14.00 - 15.00 

 

Zavádějící učitelé:    Ing. Jaromír Jelínek  pro Lukáše Suchého 
                                   Mgr. Petra Krbcová pro asistenty pedagoga a školní asistentku  
                                 
 
 
Hlavní úkoly předmětových komisí  pro rok 2021/2022 

1. Příprava žáků k dalšímu studiu, na soutěže žáků, přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím. 
2. Doučování dle potřeby – návaznost na distanc (vzdělávání, sociální dopady). 
3. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. 

Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. 
4. Vypracování plánu exkurzí, vycházek na celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy 

školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, 
neschváleným vedením školy. 

5. Zajištění účasti pedagogů na DVPP 
6. Práce na školním vzdělávacím programu dle RVP ZV – aktualizace tematických plánů. 
7. Sdílení zkušeností, vzájemné hospitace. 
8. Zavádění prvků formativního hodnocení. 
9. Práce a hodnocení žáků s SVP. 
 

 
Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde 
spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické              
a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. 
 

vedoucí předmětových komisí pro I.stupeň 
 

PK cizích jazyků – angličtina Mgr. Hana Hulínská 
PK českého jazyka Mgr. Šárka Přenosilová 
PK matematiky  Marcela Finkeová 
PK IVT Dominik Stejskal 
PK přírodověda a vlastivěda, prvouka Mgr. Pavlína Vargová 
PK HV, VV, PČ Mgr. Alena Skalová 
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vedoucí předmětových komisí pro II.stupeň 
 

PK cizích jazyků – angličtina Mgr. Kateřina Sutton,  
PK cizích jazyků – němčina Mgr. Kateřina Zeisková 
PK českého jazyka Mgr. Monika Kocourková 
PK matematiky, chemie, fyzika Ing. Jaromír Jelínek 
PK IVT Julius Hariň 
PK přírodopisu Ing.. Milan Škoda 
PK Pč, HV, VV Mgr. Josef Prais 
PK dějepis, zeměpis Mgr. Petra Pašková 
PK ORV Mgr. Petra Pašková 
PK TV Mgr. Pavel Chren 
 

Úkoly ročníkových učitelů: 

- Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních učitelů a usilují o jejich aktivní zapojení. 

- Vytvářejí plán ročníkových učitelů, na schůzích jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů 
pro výroční zprávy a evaluaci školy.  

- Podle časových možností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace. 

- Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů.  

- Spolupracují s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů.  

- Spolupracují s TU a speciálním pedagogem  

- Vyhodnocují spolu se školním poradenským pracovištěm práci asistentek pedagoga. 
 

Ročníkoví učitelé: 
I.stupeň    1. třídy    Mgr.Jana Baarová                     II.stupeň         6.ročník   Mgr. Jana Žáková 
     2. třídy   Mgr.Soňa Lešková                   7.ročník   Mgr. Květa Čeganová 
                 3. třídy   Mgr.Iveta Komorousová      8.ročník   Mgr. Kateřina Zeisková 
                 4. třídy   Mgr. Pavlína Vargová      9.ročník   Mgr. Petra Pašková 
                 5. třídy   Mgr. Hana Hulínská              
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VII.  Vzdělávací program, výuka 
 

Barevná škola - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (od 
1.9.2007 zápis ve školském rejstříku 79-01-C/001 Základní škola , č.j. 4678/2007-21) představuje 
školu jako moderní instituci, která poskytuje všeobecné vzdělání a hlavně vybavuje žáky klíčovými 
kompetencemi, doplněná nově digitální kompetencí. Barevná je v mnoha ohledech - barevně 
upravená, zábavná, veselá, usměvavá, pestrá, plná barevných nápadů i možných řešení, multikulturní, 
tolerantní, otevřená všem a pro všechny, otevřená vědění, barevnému vidění světa.  Tento rok je ŠVP 
aktualizováno doplňkem, kde jsou uvedeny změny v daném RVP i změny platné legislativy.  

 

PREZENČNÍ výuka probíhá standardním způsobem za zvýšených hygienických podmínek. 
Karanténa se může týkat pouze omezeného počtu dětí 

SMÍŠENÁ částečně zachována prezenční výuka, distanční výuka probíhá souběžně. Je 
možné využít přímé zapojení žáků z domova do třídy nebo pro žáky připravovat 
výukové materiály 

DISTANČNÍ distanční výuku přizpůsobí vyučující individuálním podmínkám žáků – 
notebook, připojení k internetu 

 

Školní družina si vytváří vlastní ŠVP i tematické plány, které jsou kompatibilní s naším ŠVP. Směr je 
opravdu barevný - naplňuje prvky environmentální výchovy, uplatňuje ekologickou výchovu, vytváří 
u dětí pozitivní vztahy k přírodě i lidem, realizuje osobnostní a sociální výchovu s prvky multikultury, 
toleranci k odlišnostem. Především tedy pomáhá naplňovat a rozvíjet průřezová témata a podílí se na 
některých školních projektech. 

 

Projektová výuka ve škole 

 
Ke každému průřezovému tématu je přiřazen hlavní projekt, díky kterému mají žáci možnost využít 
komplexně své kompetence. Pracujeme i s dílčími projekty jednotlivých témat.  

24.  9. Pá Evropský den jazyků  EGS P1 K. Sutton 1.-9. roč. 
4.- 8. 10. Týden duševního zdraví (10.10.) OSV P1 L.Stehlíková 1.-9. roč.  

21. 10. Čt I děti mají svá práva a povinnosti VDO P3 P.Krbcová, D.Veselá 1.-3. roč. 
22. 10. Pá Den vzniku samostatného státu VDO P4 P.Pašková 5. roč. 
16.11.  Út Mezinárodní den tolerance  (16.11.) MKV P1 M.Pařízková, 

K.Zeisková 
1.-9. roč. 

prosinec Světová pohádka pro děti a mládež EGS P5 M. Finkeová 4. ,5. roč. 
10.3.  (Čt) Vlajka ro Tibet (10.3.) EGS P3 A. Komárková 6.-9.roč. 
 

březen 
 

Patrick“s Day  (17.3.) 
 

MKV P4 
 

T. Beracková, 
K.Jindráčková 

 

7.roč. 

22.3.  Út Světový den vody (22.3.) EMV P1 J. Jelínek 1.- 9. roč. 
 
 

18.duben 
 

Po stopách UNESCA 
 

EGS P5 
 

P.Chren 
 

5.-9. Roč. 
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P.Pašková 
duben - květen Mezinárodní den svobody tisku 

školní časopis   (20.4.)    

MEV P1 M.Kocourková 
 
 

1.-9. roč. 

květen Zdravé lidské tělo EMV P2 M.Škoda 8. roč. 
 

květen 
 

Pomoc Africe 
 

MKV P3 
M.Minářová 
Š.Přenosilová 

 

2. roč. 

celoročně sběr  VDO P2 J. Jelínek  1.-9. roč. 
celoročně žákovský parlament VDO P1 M.Křesťanová 4.-9. roč. 
celoročně ovoce do škol  J.Sychrovská 1.-9. Roč. 
 
 
 

 

  


