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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006
(základní škola)

Charakteristika školy
  Název školy:	Základní škola Stráž, okres Tachov, příspěvková organizace

úplná adresa: 		Stráž 21, 348 02 Bor
právní forma: 		příspěvková organizace
telefonní spojení: 	374780954
faxové spojení: 	---
e-mailové spojení:	zsstraz@centrum.cz
IZO ředitelství:	600073874
IČO:			70992754
ředitel školy:		Mgr. Alena Vaňousová

	Název a adresa zřizovatele: Obec Stráž, okres Tachov, Stráž čp. 1, 34802 Bor


	Poslední zařazení do sítě škol

č.j.: 30881/02-21
Rozhodnutí ze dne 26.11.2002 s účinností od 1.1. 2003

Zařazení do rejstříku škol č.j.3728/2006-21 s účinností od 16.3.2006

1.4.Seznam pracovišť (dle Rozhodnutí o zařazení do sítě)

Adresa
Počet tříd
Počet žáků
Hlavní budova, ředitelství
Stráž 21, 348 02 Bor
9
150
Odloučené pracoviště
---
---
---
                                        





Vzdělávací program školy
Název vzdělávacího programu
Č.j.
V ročníku
Základní škola
16 847/92-2
1. – 9.



Rozšířená výuka předmětů
---








									
Součásti školy 
Název součásti
Kapacita
Počet žáků
Počet tříd, oddělení
Počet přepočtených pedagogických pracovníků

04/05
05/06
04/05
05/06
04/05
05/06

MŠ







ZŠ
270
270
153
150
9
9
13,154
ZvŠ







ZUŠ







DDM







Státní jazyk. Škola







ŠD, ŠK







ŠD (samostatná) 
50
50
40
33
1
1
0,964
(Pachlová 0,268
Dufková 0,696)
ŠK (samostatný)
---







Celková kapacita jídelny 
Počet dětských strávníků
Počet dospělých strávníků *
Celkový počet zaměstnanců
Přepočtený počet zaměstnanců
210
130
27
4
3,238
* uvádějte bez cizích strávníků

Doplňková činnost : 14 cizích strávníků / 0,21 úvazku/ fyzická osoba 1


	 Typ školy

úplná 		(spojené ročníky v jedné třídě: ne 	ano – které: 	  	)
 	neúplná	(spojené ročníky v jedné třídě: ne 	ano – které: 	  	)


	 Spádový obvod školy

3 obecní úřady 	- OÚ Stráž (10 obcí)
- OÚ St. Sedlo (3 obce)
- OÚ Třemešné (3 obce)

	 Specializované a speciální třídy


Počet tříd
Počet zařazených žáků
Poznámka
Vyrovnávací třída
---
---
---
Přípravná třída
---
---
---
Speciální třída
---
---
Dle výkazu V3a-01
Specializovaná třída
---
---
Dle výkazu V3a-01
S rozšířenou výukou
---
---
Jaký předmět:
S rozšířenou výukou Tv
---
---
Dle výkazu V26-01


	Individuální integrace postižených dětí

Vady
Počet žáků
Mentálně postižení

Sluchově postižení

Zrakově postižení

S vadami řeči

Tělesně postižení
2

S více vadami
1
S vývoj.poruchou učení a chování
1
Celkem
4
Specializovaná výuka pro žáky s SPU:	 ---
(oddělená výuka v předmětech)

	Materiálně technické zajištění školy



Údaje o škole (provozní podmínky):
	hlavní budova (stará část z roku 1874, nová část přístavbou z roku 1959), (v suterénu umístěny šatnové prostory a technická zařízení k provozu školy, v přízemí a I. patře jsou umístěny součásti II. st. ZŠ)
	tělocvična, vnitřní rozměry: 18 x 10 m (přístavbou z r. 1959)

I. pavilon (přístavba z r. 1968) – učebny pro I. stupeň
II. pavilon (přístavba z r. 1968) – odborné učebny pro II. stupeň

Teoretické vyúčtování:
	celkem 19 učeben, z toho 10 odborných (Nj, Hv, Rv, Tp-dřevo, Tp-kovo, F, Př+Ch, výpočetní technika, ŠD, ŽK+UK)

1 tělocvična
školní hřiště
	školní pozemek


Praktické vyučování:
	výuka Rv, kapacita pro 24 žáků

výuka Tp (dřevo), kapacita pro 16 žáků
výuka Tp (kov), kapacita pro 16 žáků

Školní družina:	1 oddělení 

Školní jídelna:	1 místnost 

Jiná zařízení:
	1 místnost pro školního zubního lékaře (včetně technického vybavení) nepoužívaná
	1 fotokomora
	9 kabinetů, žákovská knihovna, učitelská knihovna, provozní kancelář, sborovna, ředitelna


Celková kapacita zařízení:
pro teoretické vyučování v 9 kmenových třídách je 270 míst pro žáky


1.12.	Školská rada

Školská rada má 3 členy, pracuje od 7.11.2005, kdy měla první schůzku.
Při ZŠ Stráž existuje výbor SRPDŠ řádně registrovaný v Unii rodičů Praha, č.j. R 2529/95 ze dne 1.10.1995.


Údaje o pracovnících školy 

 Přehled o zaměstnancích školy
Počet pracovníků * (ostatní + pedagog.prac.)
Počet pedagogických pracovníků *
04/05
05/06
04/05
05/06
25/21,997
24/22,902
14/13,36
15/13,692
* lomené číslo:  fyzický stav/přepočtený stav
					
	 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2005/2006

Součást PO
Počet pedagogických pracovníků se vzděláním – přepočtený stav dle 2.1.

SpŠ
SŠ jiné
Konzervatoř
VOŠ
VŠ-Bc.
VŠ-PF
VŠ jiné + DPS *
VŠ jiné bez DPS *
MŠ








ZŠ
2
1,196



8,228


ZvŠ








ZUŠ








DDM








SJŠ








ŠD, ŠK
0,268







* DPS = doplňkové pedagogické studium
Pozn: 2 učitelky studují dálkově VŠ – PF (doplnění vzdělání)


	Věkové složení pedagogických pracovníků ve školním roce 2005/2006 

Počet pedagogických pracovníků
přepočtený stav dle 2.1.
Průměrná délka pedagogické praxe
Průměrný věk
13,692
14,125 roku
40 roků


Počet pedagogických pracovníků – přepočtený stav dle 2.1.
----------------
- nových absolventů VŠ, případně SpŠ u ŠD
0
-  v důchodovém věku
0,5


	 Výuka vedená odborně způsobilým učitelem

Aprobovanost výuky
%
V kterých předmětech
Počet vyučovacích hodin celkem za týden
228
100
 -------------------------------
- z toho počet neaprob. hodin
73
32
Nj,  Rv, Z, M, Př, Ch, Hv, F, Tv, Pp, Pě,  Dom, Vp, Inf, DV, Kom.
	některé výrazné zvláštnosti v aprobovanosti (kladné i záporné):
I když jsou učitelé neaprobovaní přistupují k výuce zodpovědně a kvalitně



	Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Počet vzdělávacích akcí
53
Celkový počet účastníků
57
Vzdělávací instituce
Ped. centrum Plzeň, NIDV Plzeň  (počítače),
KU Praha
	
						
Přijímací řízení a další zařazení absolventů škol
Zápis žáků do 1.třídy
Počet dětí u zápisu
Počet odkladů ŠD
Očekávaný počet dětí
Očekávaný počet tříd

navržen
skutečnost


15
2
2
13
1


Pozn. Z toho  nastoupí 5 dětí po odkladu z min. roku



	Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky

Počet celkem
Z toho přijatých na

gymnázia
SŠ s maturitou
SOU
U
Jiné
20
0
10
10
---
---

Počet žáků – absolventů ZŠ dle 3.2. *
----------------
- kteří dokončili ZŠ v nižším než 9.ročníku 
0
- kteří nepokračují v dalším vzdělávání
0
* vyčlenit z celkového počtu absolventů ZŠ dle 3.2.

Počet žáků
----------------
- přihlášených na víceletá gymnázia
0
- přijatých na víceletá gymnázia
0

Počet žáků
do SpŠ
do jiné ZŠ
zvláštní způsob plnění PŠD *
dodatečný odklad PŠD *
- kteří odešli ze ZŠ v průběhu šk.roku
---
1
---
---
	PŠD = povinná školní docházka
Pozn.Ježková Denisa.


Kurzy k doplnění základního vzdělání ve školním roce 2005/06

Počet kurzů
Počet absolventů
Časový rozsah
(počet hodin/týden)
---
---
---


Výsledky výchovy a vzdělávání žáků
Prospěch žáků (stav k 31.8.)
Počet žáků celkem
Prospělo s vyznamenáním 
(s pochvalou)
Prospělo
Neprospělo
Opravné zkoušky
Hodnoceno slovně
150
70
79
1
0
---
	analýza problematiky neprospěchu a nedokončeného základního vzdělání
Neprospěl žák I.tř.


Chování žáků

Snížený stupeň z chování
Počet žáků

1.pololetí
2.pololetí
- z toho 2.stupeň
2
3
- z toho 3.stupeň
-  Důtka ŘŠ
-  Důtka TU
-  Napomenutí TU
-  Pochvala TU
-  Pochvala ŘŠ
1
1
7
28
16
0
0
6
6
11
30
2

	V I. pololetí byl 2. stupeň udělen za záškoláctví a kouření v prostorách ZŠ
	                           3. stupeň udělen za přepisování známek v ŽK

Ve II. pololetí byl 2. stupeň udělen za kouření v prostorách školy.


	Docházka žáků (celkem za školní rok)



Zameškané hodiny celkem
12 553	( I.st. –5733, II. st. – 6820)
- z toho neomluvené
18	(I. st. –1, II. st. – 17)

	Přehled volitelných a nepovinných předmětů


Přehled povinně volitelných předmětů:
7. ročník		- 1 vyučovací hodina Informatika
			- 1 vyučovací hodina Společenské vědy/přírodovědná praktika
8. ročník		- 1 vyučovací hodina Dramatická výchova
			- 1 vyučovací hodina Přírodovědná praktika
9. ročník		- 1 vyučovací hodina Komunikace
			- 1 vyučovací hodina Volba povolání

4.5. Způsob zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání
                    (dle Metodického pokynu MŠMT č.j 19 485/01-22)
V samostatném předmětu Volba povolání, zařazen jako volitelný předmět v  9. ročníku

	Plnění Programu enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty        

Jako součást předmětů přírodopis, zeměpis, občanská výchova, rodinná výchova, přírodověda, vlastivěda


Nadstandardní aktivity
Zájmová činnost organizovaná školou - 16 kroužků

 Flétna – p. Podhrázský Jiří
 Sportovní hry (2x) – p. Bártík Petr
 Klub mladých debrujárů – pí Pachlová Jaroslava
 Sportovní gymnastika (2x) – pí Masaříková Alena, pí Vaňousová Alena
 Výtvarný kroužek – pí Baníková Vlasta
 Keramický kroužek – pí Jelínková Alena
 Počítače (2x) – pí Pachlová Jaroslava, p. Petřivalský Vladimír
 Kalanetika – pí Baníková Vlasta
 Kytara – p. Bártík Petr
 Aerobik – pí Tvrzická Jiřina
 Domácnost – pí Szitasová Tatiana
 Stolní tenis (2x) – pí Szitasová Tatiana	

	Mimoškolní aktivity

Drakiáda, Strašidelný rej,  Vánoční besídka, Den otevřených dveří, Maškarní rej, Beseda o Indii, Učitelský ples, Slet čarodějnic,  Rodinný víceboj, Vystoupení pro důchodce,.
Dále organizace a zajištění třech zájezdů do divadla v Plzni a 1 výjezd na kolech pro zaměstnance, 1 výšlap po okolí pro rodiče, děti a ostatní veřejnost.




	Účast v soutěžích

Soutěž
Název soutěže
Počet zúčastněných žáků
Umístění



1.místo
2.místo
3.místo     jiné
republiková





regionální
Za humny města
Betlem- korton
Zdatné děti
Einstein – Debrujáři
Taj. ocel. města -    "

Nj KID


5
17
11
6


2





                 5.
               postup                           do fin.
okresní










okrskové kolo

školní kolo
Pythagoriáda
Atletický 4boj
Pohár rozhlasu
Mc Donalds´Cup
Olympiáda v Čj
Olympiáda v Nj
Sálová kopaná
Dopravní soutěž
Čtenářská soutěž
Recitační soutěž

Mc Donalds´Cup


Sportovní gymnastika
Nj
Matemat. kolokan
Nj KID







3
10
34
13
3
2
11
8
 4
 3

 25


 13
 18
 65
 12











     1
               4.-7.


         4.(1.-3.r.)



               10. a11.
   1


Pravidelně obesíláme různé výtvarné soutěže, soutěžíme ve sběru plast. lahví, kde jsme skončili na 2. místě.

											
5.4.          Spolupráce školy na regionální úrovni (spolupráce se sociálními  partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty na úrovni kraje – občanská a zájmová sdružení)
DDM - Mraveniště Tachov, Okresní muzeum v Tachově,Úřad práce Tachov.


    Účast školy v mezinárodních programech – mezinárodní spolupráce
	Ve škole pracuje Klub mladých debrujárů - pravidelná účast na mezinárodních setkáních, republikových soutěžích

Výchovné poradenství

Vyhodnocení Koncepce výchovného poradenství
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu

6.1. a 6.2. Obě oblasti výchovného působení jsou optimálně realizovány na zdejší škole především jako součást vyučovacích předmětů, zvláště Rv, Ov, Čj-liter., Volby povolání aj. Žáci mají k dispozici tzv. „schránku důvěry“, kterou příležitostně využívají. Výchovná poradkyně pravidelně kontroluje, popř. konzultuje s ředitelstvím aktuální problémy, ke kterým se činí příslušná opatření k řešení problému. Problém, který se vyskytne se snažíme vždy vyřešit a zjednat nápravu. Ve většině případů se nám to daří.

	Spolupráce s PPP Tachov, SPC Stod a  SPC Plzeň je k oboustranné spokojenosti velmi dobrá.

Spolupráce s rodiči je ve většině případů velmi dobrá. Problematické případy řešíme ve spolupráci se Soc. odborem při MěÚ Tachov.



Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2005/06 byly na naší škole 2 inspekce krajské (13.-15.3.2006,22.5.2006) a 2 za obec (prosinec2005 –pí Mináriková, 9.2 . – pí Svobodová).
Všechny dopadly pro naši školu dobře.

Výkon státní správy

Rozhodnutí ředitele školy
Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)
Počet
Počet odvolání
Odklad povinné školní docházky
2
0
Dodatečný odklad povinné školní docházky
---
---
Zařazení dětí do MŠ, ŠJ, ŠD
163
0
												atd.
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 písm. a) až m), zejména písm.a),b),c),d),j)


	Počet osvobozených žáků

Počet žáků osvobozených od povinné školní docházky: 	 	0
Počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy:	0

Počet žáků osvobozených (uvolněni, nehodnoceni – Věstník 11/02) z výuky:
Předmět
Počet žáků
Tělesná výchova
1


	Počet evidovaných stížností

Celkový počet evidovaných stížností
0
- z toho oprávněných
---
- z toho částečně oprávněných
---
- z toho neoprávněných
---
- z toho postoupených jinému orgánu
---

	Naplňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Od roku 2001 nebyla požadována ani poskytována žádná informace, na kterou se vztahuje platnost zákona o svobodném přístupu k informacím.



Analýza školního roku

Školní rok 2005-06 začal zmatkem ve II. třídě, kdy TU Mráziková oznámila po 1. týdnu, že má rizikové těhotenství a tudíž zůstává doma. Protože situaci jsme museli řešit okamžitě, přijali jsme pí. Andrejchovou Antonii, která bývala ŘŠ v MŠ. Ta ovšem po 14 dnech skončila a po ní nastoupila 22.9. důchodkyně pí. Ježková Hana. I ta v několika dnech skončila a tak do třídy 3.10. nastoupila vychovatelka ŠD pí. Pachlová. Třídu znala a byla ochotna vypomoci. Ve třídě byla žákyně, která se svým chováním všechny odradila. Protože rodiče žákyně nepřinesli včas vyšetření z PPP Tachov, žádalo se o asistenta pedagoga až o prázdninách a povoleno bylo v říjnu. Po nástupu asistentky do třídy se vše zklidnilo. Do ŠD byly přijata nová vychovatelka, která však neměla příslušné vzdělání.
 Na výpomoc byl přijat 1 učitel-důchodce na M, protože odešla učitelka M a 1 učitelka důchodkyně na NJ. Za zástupkyni , která odešla na MD na konci září nebyl přijat nikdo. Od listopadu nastoupila na školu Zlata Fišerová, která vystřídala důchodkyni a začala učit NJ.
Do školy nastoupilo pouze 150 žáků, takže škola žádala Obec Stráž 20.9.o „Výjimku z počtu dětí“a 3.10. jí byla povolena.
Ve škole pokračovala integrovaná žákyně ve III. třídě s asistentkou, do II.třídy nastoupila asistentka od října 2005 a třetí asistentku jsme od září měli v I. třídě.
Dále během roku onemocněla 1 uklizečka dlouhodobě.Za ní byla přijata dočasně jiná.
Po zahájení školního roku začal celý kolektiv vymýšlet a pořádat mimoškolní aktivity, aby se rodiče více zapojili do života školy.
Bylo uskutečněno mnoho akcí, které se zdařily a v budoucnu v nich chceme pokračovat. Kromě akcí s dětmi jsme uspořádali i výstavku o historii Stráže a výstavu se starobylými předměty.
V dalším školním roce se chceme připravovat na zavedení ŠVP, který by měl být spuštěn od škol. roku 2007/2008 a vytvořit předmětové komise, které začnou spolupracovat a tvořit tématické plány, dále hodláme rozšiřovat nabídku kroužků a připravovat děti do života.
Chceme i nadále rozvíjet spolupráci s OÚ Stráž, TJ Sokol Stráž a rodiči.
Naše škola získala mnoho sponzorů, kteří nám pomáhají jak v opravách ZŠ, tak i při různých akcích školy.Všem patří veliký dík.
     



















