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Charakteristika školy
Základní škola v Krajkové je umístěna v rekonstruované starší školní budově, která byla
uvedena do provozu v roce 1879. Je uprostřed obce, v těsné blízkosti hlavní komunikace.
Základní škola je klasickou základní školou bez speciálního zaměření.
Škola byla zařazena do sítě škol s účinností od 9. 2. 1996.
S platností od 1. 10. 2002 je škola samostatným právním subjektem, který hospodaří jako
příspěvková organizace. Od 1. 1. 2004 se usnesením zastupitelstva Obce Krajková č. 14/03 ze
dne 27. 11. 2003 stala součástí školy mateřská škola.
Zřizovatelem je Obec Krajková.
Základní škola Krajková je školou úplnou.
Kapacita školy je dána rozhodnutím KÚ Karlovarského kraje č.j. 2299/SK/07. Nejvyšší
povolený počet žáků je 250.
Vnitřní technický stav budovy je dobrý, v roce 1986 zde byly provedeny rozsáhlé stavební
úpravy. Přestože je budova 140 let stará, mají žáci i zaměstnanci školy vytvořeny dobré
podmínky pro svou práci. Škola je materiálně i technicky vybavena velmi dobře.
Kromě kmenových učeben škola disponuje novou učebnou výpočetní techniky, fyziky a
chemie, školní dílnou a cvičnou kuchyní. V šesti kmenových učebnách je instalována
multimediální technika, učebna pro výuku INF, F a Ch je vybavena projekční technikou.
V celém objektu základní školy je přístupné WI-FI připojení.
Pro zajištění výuky tělesné výchovy slouží malá tělocvična, školní zahrada s vybudovaným
hřištěm, nové obecní hřiště, obecní sál a travnaté hřiště TJ Dynamo Krajková.
Pro činnost školní družiny jsou v provozu dvě samostatná oddělení s kapacitou 60 žáků.
Součástí školy je školní kuchyně s kapacitou 250 uvařených jídel a školní jídelna.
Zázemí školy doplňuje 15 kabinetů, žákovská a učitelská knihovna, sborovna, kancelář a
ředitelna.
Od 1. 1. 2004 je odloučeným pracovištěm školy mateřská škola. Mateřská škola je umístěna
v pavilónové stavbě se zahradou, do provozu byla uvedena v roce 1977. Mateřská škola byla
v tomto školním roce dvoutřídní, kapacita MŠ je 50 dětí. Od 1. 9. 2004 je součástí MŠ školní
jídelna – výdejna.
Při škole je zřízena Školská rada.
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Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo základní školu k 30. 6. 2019 120 žáků. Základní
škola je školou spádovou, v uplynulém školním roce bylo 38 žáků dojíždějících z obcí mimo
katastr Krajkové, což je 31,6 % procenta z celkového počtu. Do základní školy dojížděli žáci
z následujících obcí: Josefov, Hřebeny, Úžlabí, Studenec, Luh nad Svatavou, Horní Částkov,
Habartov, Svatava, Sokolov.
Mateřskou školu navštěvovalo k 30. 6. 2019 48 dětí.

Přehled oborů vzdělání a vzdělávací programy
1. 79-01-C/01 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 roků 0 měsíců
Ve školním roce 2018/2019 jsme ve všech ročnících vyučovali podle Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání.
Do učebního plánu nebyly zařazeny žádné volitelné předměty ani nepovinné předměty.
Ve školním roce 2018/2019 jsme v mateřské škole pracovali podle školního vzdělávacího
programu s názvem „Jaro, léto, podzim, zima ve školce je vždycky prima“.
Obsah vzdělávání je plánován na období 2018 – 2021. Konkrétní očekávané výstupy jsou
naplňovány v 10 integračních blocích (září - červen).
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Personální zabezpečení činnosti školy
Přepočtené osoby – průměrný stav
Fyzické osoby – průměrný stav
Pedagogických pracovníků – přepočtený stav
Ostatních pracovníků – přepočtený stav

29,7
32,2
21,1
8,6

Pedagogičtí pracovníci jsou učitelé MŠ, učitelé ZŠ, vychovatelé ŠD, asistenti pedagoga. Ostatní
pracovníci jsou administrativní pracovnice, školník, uklízečky, pracovníci kuchyně (vedoucí
ŠJ, kuchařky)
Ukončení pracovního poměru v tomto školním roce

Zařízení
ZŠ
ZŠ
ZŠ

Důvod ukončení
výpověď daná zaměstnancem
výpověď daná zaměstnancem
výpověď daná zaměstnancem

Zařazení
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
uklízečka

Přehled kvalifikovanosti pedagogických pracovníků

Kategorie
Vedení školy
1. – 5. ročník
6. – 9. ročník
Školní družina
Mateřská škola

Kvalifikovanost
100 %
80%
80 %
100 %
100 %

Studující – počet/obor
-

Celková kvalifikovanost se postupně zvyšuje. Trvalým úkolem vedení školy je podporovat
zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ve všech součástech školy.
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Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce
Zápis do 1. ročníku
10. dubna 2019 proběhl zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 s následujícími
výsledky:

Celkem zapsáno
Rozhodnuto o odkladu školní docházky
Přeřazeno na jinou školu
Z jiných obvodů
Do budoucí 1. třídy zařazeno

14
3
0
0
11

Víceletá gymnázia
Na osmileté gymnázium byl přijat jeden žák 5. ročníku.
Na šestileté gymnázium byl přijat jeden žák 7. ročníku.
Oba žáci byli přijati na Gymnázium Sokolov a KVC, příspěvková organizace.
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Umístění absolventů školy
Ve školním roce 2018/2019 splnilo 9 žáků školy povinnou školní docházku. 8 žáků bylo
přijato v rámci přijímacího řízení k dalšímu studiu, jeden žák požádal o prodloužení školní
docházky o jeden školní rok, jeho žádosti bylo vyhověno.
Umístění vycházejících žáků:
Střední škola živnostenská Sokolov - aranžérka (1 žákyně)
Střední škola pedagogická a VOŠ Karlovy Vary – gymnázium se zaměřením na TV (1
žákyně)
Střední škola zdravotnická a VOŠ Karlovy Vary – ošetřovatel (1 žákyně)
ISŠTE Sokolov – informační technologie (1 žák)
- mechanik opravář motorových vozidel (1 žák)
Střední škola logistická Dalovice – logistické a finanční služby (1 žákyně)
ISŠ Cheb – informační technologie (1 žák)
Sportovní gymnázium Plzeň – gymnázium (1 žákyně)

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo základní školu 27 žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, kterým byla přiznána podpůrná opatření v rozmezí 1 . až 3. stupně.
Třináct žáků se vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu. V základní škole
pracovaly čtyři asistentky pedagoga. V rámci personálních podpůrných opatření byla žákům
kromě asistenta pedagoga poskytována pedagogická intervence (7 žáků) a předmět speciálně
pedagogické péče (6 žáků).
Pro dva žáky byl vypracován plán pedagogické podpory.
Mateřskou školu navštěvovalo jedno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, kterému
byla přiznána podpůrná opatření 4. stupně, vzděláváno bylo podle individuálního vzdělávacího
plánu s podporou asistentky pedagoga.
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Zjišťování výsledků vzdělávání žáků
Pro zjišťování výsledků vzdělávání jsou na obou stupních školy pravidelně zadávány
srovnávací písemné práce z českého jazyka a matematiky, jejichž zadání vypracovávají vedoucí
předmětových týmů. Další poznatky získáváme také z výsledků žáků na soutěžích a z výsledků
žáků v přijímacím řízení ke studiu středních škol.
Rozbor zjištěných skutečností je pravidelně prováděn na jednání předmětových týmů a na
závěrečné pedagogické radě. Závěry analýzy jsou využívány při tvorbě plánu práce na příští
školní rok.

Opravné zkoušky
V tomto školním roce neprospěli dva žáci z fyziky. Opravnou zkoušku úspěšně složili.
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Přehled klasifikace školy 2018/2019 - 1. pololetí
Prospěch

ve třídě

Uspokojivé

Neuspokojivé

Celkem

Omluvená

P

N

NH

Ø

1

2

3

SLx

Σ

O

N

Σ

O

N

4

13

0

0

0

1,00

13

0

0

0

437

437

0

33,62

33,62

0,00

II.

Jitka Kuželková

16

9

7

14

1

0

0

1,10

15

0

0

0

580

580

0

36,25

36,25

0,00

III.

Bc. Kateřina Kerulová

15

9

6

14

1

0

0

1,19

15

0

0

0

359

359

0

23,93

23,93

0,00

IV.

Mgr. Jana Říhová

16

10

6

9

6

0

0

1,39

15

0

0

0

638

638

0

39,88

39,88

0,00

V.

Mgr. Ladislava Tučková

17

10

7

7

9

0

0

1,60

16

0

0

0

669

669

0

39,35

39,35

0,00

VI.

Mgr. Jitka Lenklová

15

8

7

3

12

0

0

1,80

15

0

0

0

1661

1418

243 110,73

94,53

16,20

VII.

Mgr. Tomáš Dvořák

12

9

3

2

10

0

0

1,97

12

0

0

0

713

713

0

59,42

59,42

0,00

VIII.

Mgr. Adam Král

10

4

6

2

6

0

0

1,87

8

0

0

0

470

470

0

47,00

47,00

0,00

IX.

Mgr. Jana Převrátilová

8

3

5

2

6

0

0

1,73

8

0

0

0

392

392

0

49,00

49,00

0,00

122

71

51

66

51

0

0

1,52

117

0

0

0

5919

5676

243

48,80

47,00

1,80

Tříd: 9

Celkem / Počet

Celkem

Neomluvená

Velmi dobré

PV

9

Neomluvená

Nehodnocen

D

13

Omluvená

Neprospěl

CH

Mgr. Vladimíra Boudová

Třídní učitel

Průměr třídy

Prospěl

Σ
I.

Třída

Celkem

Vyznamenání

ø na žáka

Dívek

Ø

Absence

Chlapců

Celkový

Chování

Hodnoceno slovně

Žáků

Přehled klasifikace školy 2018/2019 - 2. pololetí
Prospěch

ve třídě

Neuspokojivé

N

NH

Ø

1

2

3

SLx

Σ

O

N

Σ

O

N

Celkem

Neomluvená

Uspokojivé

P

Omluvená

Velmi dobré

PV

Neomluvená

Nehodnocen

D

Omluvená

Neprospěl

CH

Celkem

Prospěl

Σ

Průměr třídy

Vyznamenání

ø na žáka

Dívek

Třídní učitel

Celkem

Třída

Ø

Absence

Chlapců

Celkový

Chování

Hodnoceno slovně

Žáků

I.

Mgr. Vladimíra Boudová

13

9

4

13

0

0

0

1,05

13

0

0

0

685

685

0

52,69

52,69

0,00

II.

Jitka Kuželková

16

9

7

15

0

1

0

1,10

15

0

0

0

486

486

0

30,38

30,38

0,00

III.

Bc. Kateřina Kerulová

14

9

5

12

2

0

0

1,29

14

0

0

0

345

345

0

24,64

24,64

0,00

IV.

Mgr. Jana Říhová

16

10

6

11

4

1

0

1,40

15

0

0

0

795

795

0

49,69

49,69

0,00

V.

Mgr. Ladislava Tučková

17

10

7

7

9

1

0

1,57

16

0

0

0

669

669

0

39,35

39,35

0,00

VI.

Mgr. Jitka Lenklová

15

8

7

4

10

1

0

1,78

15

0

0

0

1767

1767

0

117,80 117,80 0,00

VII.

Mgr. Tomáš Dvořák

12

9

3

1

11

0

0

1,99

12

0

0

0

537

537

0

44,75

44,75

0,00

VIII.

Mgr. Adam Král

9

4

5

2

5

2

0

1,81

6

1

0

0

473

473

0

52,56

52,56

0,00

IX.

Mgr. Jana Převrátilová

8

3

5

2

6

0

0

1,78

8

0

0

0

470

470

0

58,75

58,75

0,00

120

71

49

67

47

6

0

1,53

114

1

0

0

6227

6227

0

52,29

52,29

0,00

Tříd: 9

Celkem / Počet
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Prevence sociálně patologických jevů
Na počátku školního roku byli všichni zaměstnanci školy seznámeni s Minimálním
preventivním programem, který je součástí plánu práce školy na každý školní rok. Tvorbu
minimálního preventivního programu koordinovala metodička prevence, na tvorbě se podílela
ředitelka školy a výchovná poradkyně. Naplňování jednotlivých bodů bylo záležitostí všech
pedagogických pracovníků.
Prioritou preventivní činnosti v naší škole jsou nejen volnočasové aktivity (škola organizuje
zájmové kroužky a poskytuje své prostory ZUŠ Habartov), ale především systematická práce
s dětmi mateřské školy, žáky základní školy, ale i zaměstnanci tak, aby každý pociťoval školní
prostředí jako bezpečné místo.
Kromě systematické preventivní činnosti jsme letos pořádali i následující jednorázové akce
(besedy): Láska, sex a vztahy (8. třída), Veselé zoubky (1. třída), beseda s dentální hygienistkou
v MŠ. a ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR Ajax - (3. a 4. třída), Závislosti (7.
třída), Návykové látky (6. třída), Kyberšikana (6. třída).
V dubnu a květnu proběhl v 7. třídě devítihodinový preventivní program Naše třída, který
byl zaměřen na vztahy ve třídě, postoje, hodnoty a komunikaci mezi členy skupiny (třídy),
jednalo se o pokračování programu z loňského školního roku.
Zvýšené úsilí věnujeme problematice kyberšikany a chování na internetu a sociálních sítích
a to nejen v hodinách informatiky (pravidelné rozhovory se žáky o nebezpečích prostředí
internetu a sociálních sítí, komentované promítání filmů k dané problematice), ale i při
třídnických desetiminutovkách a v hodinách občanské a rodinné výchovy. Žáci se na nás s touto
problematikou obracejí, svěřují své problémy a metodička prevence ve spolupráci se
zákonnými zástupci, výchovnou poradkyní a ředitelkou školy pomáhají tyto problémy řešit.
I přes veškerou naši snahu se objevují ojedinělé projevy nevhodného chování mezi žáky
2. stupně, které jsou řešeny okamžitým individuálním rozhovorem a rozborem situace ve
spolupráci se zákonnými zástupci.
Preventivní činnost probíhá systematicky i v mateřské škole. Jsou sledovány vztahy mezi
dětmi, děti se učí zásadám slušného chování, učí se rozlišovat dobré a špatné, povídáme si
přiměřeně věku o škodlivosti kouření, alkoholu atd.
V oblasti prevence intenzivně spolupracujeme s Policií ČR, Pedagogicko-psychologickou
poradnou a s odborem sociálně právně ochrany dětí Městského úřadu v Sokolově a v neposlední
řadě s Obecním úřadem v Krajkové.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Všichni pedagogičtí pracovníci mají možnost zapojit se do forem dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, které pro náš region zajišťovaly následující organizace:
Gymnázium Sokolov a krajské vzdělávací centrum, Národní institut pro další vzdělávání,
Tandem, Bludiště Karlovy Vary, MAS Sokolovsko, případně si vybrat z nabídky jiných
akreditovaných pracovišť. Problémem nadále zůstává malá dostupnost vzdělávání v okrese
Sokolov, téměř všechny vzdělávací akce se konají v Karlových Varech, což je časově velmi
náročné a především s tím souvisejí zvýšené náklady na zastupování nepřítomných pedagogů.
I přes tato negativa je účast pedagogických pracovníků na dalším vzdělávání aktivně
podporována.
Jedna pedagogická pracovnice se v uplynulém školním roce účastnila studia k získání
odborné kvalifikace (PF ZČU – obor učitelství 1. stupně), výchovná poradkyně se účastnila
studia pro výchovné poradce, metodička prevence zahájila specializační studium pro metodiky
prevence a jedna pedagogická pracovnice pokračovala ve studiu speciální pedagogiky.
Pedagogičtí pracovníci mají možnost využít k dalšímu vzdělávání odbornou literaturu v
učitelské knihovně a časopisy, které škola odebírá (Učitelské noviny, Informatorium, Tvořivý
Amos, Školství, Řízení školy, Třídní učitel, Prevence).
Všichni učitelé mají rovněž přístup k internetu v celé škole.
Účast pedagogických pracovníků na dalším vzdělávání je zřejmá z následující tabulky.

Název semináře
Využití tabletu ve výuce
Veselé počítání s hudbou a pohybem
Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina
Školní zralost ve spojení s čtenářskou pregramotností
NTC learning I.
NTC learning II.
NTC learning III.
Aktivizující výuka fyziky – Žákovská měření a laboratorní práce

Počet účastníků
1
1
4
1
2
2
2
1

Inkluzivní vzdělávání žáků s PAS
Polytechnika názorně a jednoduše

1
2

Prostorová představivost
Matematika pro život III.
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku
Školní zralost a zápis do školy
Třídnické hodiny – metodika vedení
O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem
Implementace NTC learning do výuky v MŠ

1
1
1
2
2
1
3
2

Organizátor
EduCentre CZ
Tandem
ATC Praha
CKP MŠ Vítězná
MENSA
MENSA
MENSA
Nadace Depositum
Bonum
NIDV
Malá
tecchnická
univerzita
KVC Sokolov
NIDV
MAS Sokolovsko
MAS Sokolovsko
MAS Sokolovsko
ČČK Karlovy Vary
Tandem
MAS Sokolovsko
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Výuka plavání
V rámci povinné tělesné výchovy absolvovali žáci 3. – 4. ročníku výuku plavání
v plaveckém bazénu v Sokolově.

Dopravní výchova
Žáci 4. a 5. třídy se v průběhu školního roku účastnili výuky na dopravním hřišti Domu dětí
a mládeže v Sokolově.
Letos jsme uskutečnili společnou výuku dopravní výchovy mezi dětmi z mateřské školy a
žáky 5. třídy. Páťáci si připomněli pravidla chování v silničním provozu a následně je hravou
formou vysvětlovali dětem z mateřské školy.
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Volba povolání
Výchovou k volbě povolání se zabývají žáci všech ročníků. Na 1. stupni je to zejména
v rámci předmětu prvouka a přírodověda a vlastivěda, na 2. stupni především v předmětech
občanská výchova, rodinná výchova a praktické činnosti.
Výchovná poradkyně se v této oblasti věnuje nejen žákům, ale také jejich zákonným
zástupcům, kterým při individuálních konzultacích pomáhá při výběru střední školy pro jejich
děti.
Žáci 9. ročníku letos navštívili burzu škol Karlovarského kraje „Škola 2019“ a zároveň se
zúčastnili dne otevřených dveří na ISŠTE v Sokolově.
Pro žáky 8. a 9. ročníku byla zorganizována exkurze do firmy EPT v Habartově.
Žáci 9. ročníku se zúčastnili testování profesní orientace COMDI, které jim pomáhá při
volbě dalšího vzdělávání.
Pro žáky 8. a 9. ročníku byla připravena poutavá přednáška a především praktická ukázka
využití 3D tisku.
Zájmová činnost žáků školy
Zapojení žáků do mimoškolní zájmové činnosti věnujeme soustavně velkou pozornost
především proto, že ji považujeme za mimořádně důležitou pro prevenci rizikového chování.
Škola nabízela ve školním roce 2018/2019 pro děti z mateřské i základní školy následující
kroužky (dramatický kroužek, čtenářský kroužek, anglický jazyk v MŠ, logopedická prevence
v MŠ, šachový kroužek, sportovní kroužek, deskové hry, FIE). Kroužky jsou pro přihlášené
žáky zdarma a jejich vedoucími jsou učitelé školy.
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Mezi ostatní zájmové útvary neorganizované školou patří fotbal a hasičský kroužek, které
jsou organizovány zájmovými sdruženími v Krajkové.
Významný podíl na mimoškolní zájmové činnosti žáků má i Základní umělecká škola
Habartov, která má v naší škole odloučené pracoviště. V tomto školním roce zde byly tradičně
vyučovány hudební obory a výtvarný obor.
Výsledky celoroční práce dětí v zájmových kroužcích mohou posoudit jednak návštěvníci
školy (výzdoba školní budovy), či návštěvníci akcí pořádaných buď školou (školní akademie,
koncerty pro veřejnost), nebo Obcí Krajková (rozsvícení vánočního stromu, adventní koncert a
Pouť sv. Petra a Pavla v Krajkové).
Účast v soutěžích
Již tradičně se žáci naší školy zúčastňovali různých soutěží v rámci regionu. Ze sportovních
soutěží to byly např. šplh, štafetový běh, vybíjená, florbal, malá kopaná, přehazovaná, šachy a
McDonald cup.
Školního kola ve čtenářské a recitační soutěži se zúčastnilo 13 žáků.
Žáci školy se zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády.
Jako každý rok jsme organizovali školní kolo Pythagoriády a mezinárodní soutěže
„Matematický klokan“ a „Přírodovědný klokan“.
Žáci 8. a 9. třídy se každoročně účastní klání v piškvorkách.
Pravidelně rovněž zasíláme výtvarné práce do různých soutěží od okresních po celostátní.
Projektové vyučování
Celodenní
projekty
se
v
tomto
školním
roce
tematicky
lišily.
Žáci 1. stupně se seznamovali s historií televizních večerníčků. Blíže se seznámili nejen
s pohádkovými seriály, ale poznávali i historii znělky Večerníčku.
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Žáci 2. stupně se v rámci projektového vyučování zabývali hudbou. Vyzkoušeli si hru na
pravěké hudební nástroje, naučili se renesanční tanec, poznávali práci v nahrávacím studiu,
natáčeli upoutávku na vystoupení hiphopové kapely nebo zkoumali zvuk z fyzikálního
hlediska.

Den ochrany člověka za mimořádných událostí – tento projektový den pořádáme každoročně.
Všechny třídy obou stupňů vyjdou v tento den do přírody a úměrně věku se učí zásady
poskytování první pomoci, věnují se pravidlům silničního provozu, bezpečnosti při zacházení
s elektrickými spotřebiči, ochraně zdraví při živelných pohromách, zkrátka všem činnostem,
které jsou důležité pro klidné a úspěšné zvládnutí mimořádné situace.
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Environmentální výchova
I letos jsme se více zaměřili na ekologickou výchovu a to jak v základní škole, tak v mateřské
škole. Tyto programy realizujeme ve spolupráci Mgr. Kateřinou Dvořákovou
Mateřská škola
 Pod hladinou nejen za chrostíky
 Broučci, pavoučci, slimáci a jiná havěť
 Se skřítkem Mrazíkem
 Co vyprávěl klobouk Podzimák
 Lesní hrátky nejen se zvířátky
Základní škola
 Ze života mravenců (1. – 2. třída)
 Ptáci kolem nás (4. a 5. třída)
 Jak vzniká papír (3. třída)
 Na pavoučím vlákně (6. třída)
V základní škole proběhl pro všechny ročníky projekt Tonda Obal na cestách.
Již devátým rokem jsme zapojeni do školního recyklačního programu pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který rozvíjí vztah žáků k životnímu prostředí a
prohlubuje jejich znalosti v oblasti třídění a recyklace odpadů.
Žáci školy jsou systematicky vedeni ke třídění odpadu. Na chodbách školy jsou v každém
patře umístěny kontejnery pro třídění papíru, plastů, nápojových kartonů a skla.
Součástí projektu je i přímá účast na sběru použitých baterií a drobných elektrozařízení.
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Český den proti rakovině
15. května 2019 jsme se opět zapojili do tradiční celorepublikové sbírkové akce.
Žlutá trička se sbírkovým logem letos oblékli žáci 8. třídy Během dopoledne a
odpoledne prodávali žluté kvítky měsíčku lékařského u nás ve škole i v obci.
Výtěžek z letošní sbírky byl určen na léčbu a výzkum v oblasti nádorových
onemocnění plic.

Kultura
Cílem školy je děti a žáky nejen vzdělávat, ale i vychovávat. Proto jim i přes problematickou
dostupnost (vzdálenost od okresního i krajského města, drahá doprava atd.) nabízíme dostatek
kulturních akcí.
Abychom co nejvíce snížili náklady, které by museli rodiče vynaložit na úhrady kulturních
pořadů, využíváme zájezdových představení, která se konají přímo ve škole nebo v mateřské
školce. Využíváme i projektů Karlovarského kraje na úhradu dopravy na divadelní představení
či jiné kulturní akce.
Přímo v mateřské škole probíhají divadelní představení pro nejmenší děti, kterých se také
zúčastňují děti z 1. a 2. třídy.
Tradicí je i nabídka hudebních pořadů v rámci výuky. Letos si pro naše děti a žáky již tradičně
připravili výchovný koncert žáci a učitelé ZUŠ Habartov.
Před Vánocemi jsme pořádali pro rodiče a veřejnost již sedmnáctou „Vánoční akademii“.
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Žáci naší školy i děti z mateřské školy pod vedením svých učitelů připravují velmi pěkná a
hojně navštěvovaná kulturní vystoupení pro veřejnost – zpívání u vánočního stromu
v Krajkové, adventní koncert pěveckého kroužku, koncerty žáků školy se ZUŠ v Habartově,
vítání občánků.
Žáci základní školy rovněž vyrábějí vánoční přání, která rozesíláme našim partnerům.
Žáci 9. ročníku uspořádali mikulášskou nadílku pro děti ze ZŠ i MŠ a program k MDD pro
děti z mateřské školy – tradiční Pohádkový les

18

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace

Tradicí je i projekt „Děti čtou dětem“, při kterém žáci 5. ročníku několikrát navštíví
předškoláky v mateřské škole, pod vedením paní učitelky přečtou dětem pohádku nebo příběh
a vyprávějí si s nimi o přečteném.
Poslední školní den proběhlo tradiční „Poslední zvonění“, při kterém se žáci 9. třídy
rozloučili se školou a zároveň přivítali budoucí prvňáčky.

Oslavy 140. výročí školy v Krajkové
Pět let uběhlo jako voda a my jsme si 15. června 2019 připomněli již 140. výročí naší školy.
Na přípravách se podíleli všichni zaměstnanci a většina žáků školy. A že bylo co
připravovat… Bohatý program, aby se nikdo nenudil, dárky a občerstvení pro návštěvníky,
vyzdobit celou školu a mnoho a mnoho dalšího.
U příležitosti oslav jsme vydali Almanach, ve kterém jsme připomněli některé důležité
okamžiky z historie i současnosti krajkovské školy, pochlubili se ukázkami literárních i
výtvarných prací žáků a fotografiemi doložili, jak se škola v průběhu let mění.
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Až do 14:00 byl pro všechny návštěvníky připraven bohatý program na hřišti za školou, kde
vystupovali se svými programy žáci školní družiny, žáci ZUŠ Habartov, děti z mateřské školy,
dramatický kroužek s pohádkou Strach má velké oči nebo deváťáci s černobílým tancem.
Ve všech třídách školy byly připraveny výstavky žákovských prací, výstupů z projektů,
fotografií ze školních akcí, fotografií tříd i učitelských sborů. Pro návštěvníky byla připravená
i historická třída s ukázkou starých učebnic, učebních pomůcek i s možností vyzkoušet si např.
krasopis násadkou.
Tradičním místem setkávání pamětníků byly vystavené školní kroniky.
Ve škole se sešlo velké množství návštěvníků, bývalých i současných žáků, jejich rodičů a
přátel. V prostorách školy docházelo k dojemným setkáním „po letech“, některé třídy
absolventů si na termín oslav naplánovaly i společná setkání.
Závěr dne byl věnován bývalým i současným zaměstnancům a pozvaným hostům, kteří píší
nebo psali dějiny základní školy v Krajkové.
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100 let Československa
Ke stoletému výročí založení Československa jsme připravili netradiční akci „Kilometry pro
republiku“, jejíž závěr a vyhodnocení proběhl v říjnu 2018.
V průběhu roku 2018 jsme o víkendech pořádali turistické vycházky a tomu, kdo se jich
zúčastnil, byl do speciální karty zaznamenáván počet ušlých kilometrů. Akce byla určena dětem
a žákům školy, jejich rodičům, prarodičům, sourozencům a dalším odvážným turistům. Během
výletů jsme se podívali na rozhlednu Cibulku, na hrad Hartenberg, k přehradě Horka a na
Přebuz.
Žáci 4. – 9. třídy shlédli v Praze výstavu ke 100. výročí založení republiky „Doteky
státnosti“
Vyvrcholením oslav bylo zasazení lípy naproti škole.
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Celé Česko čte dětem
Již potřetí jsme se zapojili do kampaně Celé Česko čte dětem, jejímž cílem je podporovat
budování dobrých vztahů v rodině prostřednictvím společného čtení.
3. června odpoledne a v podvečer jsme dětem četli ukázky z knih Astrid Lindgrenové,
Jaroslava Foglara, Josefa Formánka a mnohých dalších. Každé čtení bylo doplněno dílničkou,
kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet výrobu veselých housenek, kočičích škrabošek,
korálkových náramků nebo pískových obrázků.
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Škola v přírodě – Nečtiny
Od 13. do 18. května se 9 dětí z mateřské školy a 70 žáků základní školy zúčastnilo školy
v přírodě na zámku v Nečtinách. Program školy v přírodě byl pestrý: tvůrčí dílny v
Regionálním muzeu v Nečtinách, sportovní dopoledne, prohlídka objektů lehkého opevnění a
návštěva hrobky šlechtického rodu Mensdorfů, nechyběl ani maškarní bál, diskotéka,
šipkovaná, opékání buřtů a noční bojovka. V závěru školy v přírodě jsme se ještě vydali na
výlet do zoologické zahrady v Plzni.
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Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
V průběhu celého školního roku dostávali žáci základní školy zdarma ovoce, zeleninu a
mléčné výrobky. V závěru školního roku jsme v rámci doprovodných opatření uspořádali velké
ochutnávky ovoce, zeleniny a mléčných výrobků.

Svačiny pro žáky ZŠ
Ve školním roce 2018/2019 pokračovala podpora zdravého stravování žáků základní školy
z finančních prostředků zřizovatele. Ve školní kuchyni jsou denně připravovány svačiny pro
všechny žáky školy. Svačiny mají žáci zdarma.
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Program instrumentálního obohacování
Díky zapojení do projektu OP VVV - Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu:
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616 jsme měli možnost se seznámit s Feuersteinovou metodou
instrumentálního obohacování (FIE). Škola se stala Centrem kolegiální podpory, které šíří
povědomost o FIE v Karlovarském kraji.
Ve škole pracují čtyři kroužky po pěti dětech, ve kterých se pracuje Feuersteinovou
metodou.
Tato metoda podporuje rozvoj deficitních kognitivních funkcí u dětí i dospělých, velký důraz
klade na rozvoj řeči, podporuje vnitřní motivaci k učení. Žáci se učí přijmout podíl
zodpovědnosti na učení, učí se reflektovat své myšlení, zobecňovat.
Při práci se nehodnotí známkami, nesoutěží se, protože je respektováno osobní tempo
každého žáka.
Velký důraz je kladen na spolupráci a naslouchání, žáci se učí toleranci.
Projekt potrvá ještě ve školním roce 2019/2020, kdy budou ve škole pracovat čtyři kroužky
FIE a od školního roku 2020/2021 uvažujeme o zařazení předmětu Instrumentální obohacování
do Školního vzdělávacího programu školy.

Mapa školy 2019
Ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 jsme uskutečnili dotazníkové šetření Mapa školy.
O vyplnění dotazníku jsme požádali rodiče dětí v mateřské škole, zaměstnance v mateřské
škole, rodiče žáků základní školy, žáky základní školy a zaměstnance základní školy.
Dotazníky vyplnilo 95 % žáků základní školy, 72 % rodičů žáků základní školy, 100 %
zaměstnanců základní i mateřské školy a 39 % rodičů dětí z mateřské školy. Dotazníkové
šetření přineslo velmi zajímavé výsledky, které jsou analyzovány vedením školy a budou
využity jako podklad pro rozvoj školy. Stručný souhrn výsledků je přílohou výroční zprávy.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce neproběhla ve škole inspekční činnost na místě. V inspekčním
elektronickém zjišťování, které nahrazuje inspekční činnost na místě, jsme byli ČŠI požádání
o součinnost a poskytli v souladu se zákonem informace z oblasti mediální výchovy.
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Základní údaje o hospodaření školy
Škola je financována primárně ze dvou zdrojů: státní rozpočet a prostředky zřizovatele.
Finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou určeny na pokrytí mzdových nároků
zaměstnanců, povinný odvod sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, povinný
odvod do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní neinvestiční náklady (nákup učebnic,
učebních pomůcek, výuka plavání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobní
ochranné pracovní pomůcky, nemocenská atd.)
Finanční prostředky zřizovatele jsou určeny na provoz školy (energie, materiál, opravy,
revize, pojištění, odvoz odpadů, zpracování mezd, účetnictví, telekomunikační poplatky platy
za DPP a DPČ atd.)
Dalším zdrojem finančních prostředků mohou být sponzorské dary, projekty a granty.
Vzhledem k tomu, že se finanční rok časově nekryje se školním rokem, lze ve výroční zprávě
za školní rok uvádět pouze údaje za ukončený finanční rok 2018.

Náklady celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření celkem

Hlavní činnost
15 490 025,94
15 631 781,83
141 755,89

Hospodářská činnost
202 930,38
215 031,80
12 101,42
153 857,31

Zřizovatel školy Obec Krajková velmi aktivně investuje nemalé finanční prostředky nejen
do modernizace budov a pozemku školy, ale i do chodu celé organizace (příspěvek na platy
zaměstnanců, odměny pro vycházející žáky, dárky pro prvňáčky atd.) a za to mu patří velký
dík.
V červnu byla zahájena rekonstrukce fasády na budově základní školy. Veškeré práce budou
ukončeny k 30. září 2019. Rekonstrukci fasády financuje zřizovatel Obec Krajková.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)
č. j. MSMT-10011/2018-1
Ovoce a zelenina do škol
Mléko do škol

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení. V rámci CŽV studují tři
pedagogické pracovnice (výchovné poradenství, speciální pedagogika, metodik prevence).
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Projekty financované z cizích zdrojů
Mateřská škola byla zapojena do celoročního
projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky
– cvičíme se zvířátky“, jehož cílem je podpora
pohybových aktivit dětí a rodičů.
Implementace
Krajského
akčního
plánu
1
v Karlovarském kraji – vzdělávání pedagogů MŠ –
polytechnika: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008476
Sportuj ve škole – projekt MŠMT ČR, který realizuje
AŠSK ČR z.s.
OP VVV - Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu:
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi IV

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Spolupráce s odborovými organizacemi
Ve škole není odborová organizace.
Spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou v Sokolově a v Karlových Varech
PPP v Sokolově poskytuje škole kompletní servis potřebných odborných služeb.
Výchovná poradkyně se zúčastňuje pravidelných porad pořádaných PPP.
Pracovnice PPP i SPC školu pravidelně navštěvují a provádějí kontroly naplňování
podpůrných opatření a plnění individuálních vzdělávacích plánů u žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
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Bezpečnost a ochrana zdraví
Péče o žáky a zaměstnance v rámci BOZP
V oblasti péče o žáky byla dodržována všechna legislativní opatření. V průběhu školního
roku došlo v základní škole ke třem registrovaným školním úrazům, které byly řádně
odškodněny.
V oblasti péče o zaměstnance jsme v souladu s platnou legislativou zabezpečili všechny
předepsané formy protipožární a protiúrazové prevence. V tomto školním roce nedošlo
k žádnému pracovnímu úrazu.
Zaměstnanci jsou v pravidelných intervalech vysíláni na preventivní lékařské prohlídky a
rovněž jsou pravidelně školeni v problematice BOZP a PO.
V oblasti BOZP nebyly veřejnou prověrkou zjištěny nedostatky.

Závěr
Vzhledem k tomu, že škola nesplňuje nejnižší počet žáků stanovený § 4 odst. 1 vyhlášky č.
48/2005 Sb. o základní škole v platném znění, udělil zřizovatel Obec Krajková usnesením
zastupitelstva č. 31/2018 ze dne 24. 56. 2018 škole výjimku z počtu žáků pro školní rok
2018/2019 v souladu s § 23, odst. 4 zákona 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění.
V průběhu školního roku 2018/2019 nedošlo k žádným mimořádným událostem, provoz
školy nebyl narušován, hlavní úkoly byly plněny průběžně.

V Krajkové 13. 10. 2019

Mgr. Radomíra Nováčková, ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou dne 7. 11. 2019
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