ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR

Školní rok 2013/2014
Kronika

Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen
2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících je po dvou třídách, kromě 7.,
8. a 9. tříd. Průměrný počet žáků je 22,66. Školní družina byla otevřena ve třech odděleních. Školu
navštěvovali žáci z 19 obcí obvodu města.

Dislokace
Celkový počet pracovníků ve školním roce byl 34. Na začátku školního roku se zaměstnanci
rozrostli o dva členy, na místo asistentek pedagoga nastoupily Ivana Chejnovská a Jana Burešová,
která také nastoupila jako vychovatelka 3. oddělení družiny.

Ucební plany
Výuka na celé škole probíhala podle “Školního vzdělávacího programu“. Z cizích
jazyků se vyučuje německý a anglický jazyk. Jazyky se vyučují od 3. ročníku včetně.
V průběhu ledna – března 2013 proběhl plavecký kurz pro žáky 3. a 4. ročníku a kurz
dopravní výchovy pro žáky 3., 4., a 5. ročníku.

Vysledky vzdelavaní
Celkový prospěch žáků zůstává na úrovni předchozích let. Počet žáků s
vyznamenáním stoupl o jedno procento na 182 žáků, prospělo 138 žáků, což je 41% jako
vloni a neprospělo 18 žáků (5% žáků tj. o procento méně než minulý rok). Osm žáků mělo 2.
stupeň z chování, dalších pět žáků 2. stupeň.

Zapis
Zápis pro školní rok se uskutečnil 8.2.2014. K zápisu se dostavilo 45 dětí, pěti byl povolen
odklad školní docházky, 14 dětí přichází po odkladu docházky. Ve dvou třídách bude 54 dětí.
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Rozmisťovaní zaků
Z 9. ročníku odchází 30 žáků (15 dívek). Jeden žák jde studovat na gymnázium, 18 na střední
školy s maturitou a 11 na učební obory. Na osmileté gymnázium přechází 9 žáků, na šestileté 5.

Obrázek 1: Slavnostní ukončení docházky na zámku

Aktivity a prezentace skoly
Škola se zapojuje do
tradičních akcí pořádaných
městem Bor a SŠ Bor –
„Rozsvícení vánočního
stromku“ (žáci 5. Tříd; p.u.
Alena Kunžwartová, p.u.
Dušan Hovězák),
„Velikonoční machrovinky“
(většina členů pedagogického
sboru), „Divadelní vystoupení
pro seniory“ (p.u. Alena
Kunžwartová), oslavy k MDŽ
(školní družina; p. Petra
Rubantová), oslavy k 10letému výročí partnerství měst
Pleystein a Bor (p.u.
Zemanová).

Obrázek 2: Mikuláš 9.A 15.12.2013

Žáci 9. tříd také zaštiťují
akce jako je „Mikuláš“ nebo „Poslední zvonění a pasování nových deváťáků“.
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Obrázek 3: Rozsvícení vánočního stromku
Učitelé v průběhu školního roku připravují velké množství školních sportovních (p.u.
Geslová, Bártík, Hovězák, Balák) a vědomostních soutěží.
Pokračuje spolupráce se školami v SRN - Triebes, Pleystein (Marie Zemanová, Jana
Kostrounová a Marcela Zíková).
Škola v říjnu 2014 úspěšně dokončí projekt „Peníze do škol – Moderní škola, který
přinesl 1,8 milionu“ (Naďa Sláviková).
Na podporu spolupráce se školami v SRN byly zpracovány paní učitelkou Zemanovou
nové verze projektů:
1.Kamarádi přes hranice. /spolupráce se školou v Pleysteinu v SRN/.
2.Setkání Bor – Triebes /spolupráce se školou v Triebesu v SRN/.

Obrázek 4: Návštěva v Pleysteinu; 4.12.2013
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Dále spolupracujeme v rámci projektu SŠ „Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Plzeňském kraji kroužky - modelářství, elektrotechnika, ruční zpracování kovů a
technická zručnost“. Celý projekt koordinuje za ZŠ Bor slečna Kateřina Bambasová.
Nově se škola zapojila do projektu Recyklohraní jehož patronem je paní vychovatelka
Jana Burešová.
Projekt „Prohlubování spolupráce mezi SŠ a ZŠ“ zajišťuje slečna učitelka Kateřina
Bambasová a paní učitelka Ludmila Handrejchová.

Obrázek 5: Pracovní činnosti 8. tříd
Škola je dále zapojena do projektu Ovoce do škol, o jehož průběh se stará paní
učitelka Jitka Pražáková.
Na konci školního roku
škola využila nabídky projektu
EDISON. Žáci vybraných tříd měli
možnost zažít dva dny vyučování v
anglickém jazyce. Na realizaci toho
projektu se největší částí podílela
paní učitelka Irena Šeneková.

Obrázek 6: Projekt EDISON
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Soůteze
Žáci školy se zúčastnili 53 předmětových a sportovních soutěží. Vybíráme jen významnější
výsledky.
7.10.2013

Okresní přebor v přespolním běhu – 2. místo IV. Kategorie – dívky; 3. místo – Filip
Kalčík

21.11.2013

Přimdský delfín – 1.místo - M. Jágrik, 2. místo – M. Žaloudková, 3. místo - N.
Šeneková, F. Hubálek, H. Pěchoučková

13.11.2013

Okresní kolo – Pišqworky – výběr žáků 9. Tříd

18.12.2013

Tachovská vánoční laťka – ml. žáci: 2. místo – K. Zajíčková, J. Sláma
- st. žáci: 1. místo – J. Sedlák, 3. místo – E. Šustrová

25.2.2014

Basketbal – okr. kolo: 2. Místo – výběr žáků 9. Tříd

12.3.2014

Halová kopaná – okr. kolo – 2. místo

25.3.2014

Přimdský delfín – štafety: 1. místo – 1.-3.tř., 4.-5.tř.; 2. místo – 8.-9.tř.; 3. místo – 6.7.tř.

21.3.2014

Chemická olympiáda – okr. kolo: 3.místo – M. Vávrová

16.4.2014

Okresní kolo – vybíjená, smíšená družstva 4.-5. tříd – 3. místo

25.4.2014

Soutěž hlídek mladých zdravotníků – okr. kolo: 2. místo – st. žáci; 4. místo: ml. žáci

25.4.2014

Mc Donald´s Cup – 1. místo – kat. A i B

20.5.2014

Mc Donald´s Cup , okr. kolo – 1. místo – kat. A

27.5.2014

Mc Donald´s Cup, krajské kolo – 2. místo – kat. A

13.5.2014

Pohár rozhlasu, okr. kolo, ml. žáci – 3. místo – hoši i dívky

16.5. 2014

Atletický čtyřboj ZŠ: 3. místo – žáci

22.5.2014

Malý záchranář – okr. kolo 1. místo – výběr žáků

3.6.2014

Přimdský delfín – družstva: 2 místo

5.6.2014

Atletická všestrannost 1. stupně – okr. kolo: 17 medailí za 1. (2) , 2. (9), 3. místo (5)

10.6.2014

Malý záchranář – krajské kolo: 1. místo (výběr žáků z 9. tříd)

12.6.2014

Atletický trojboj žáků 1. stupně: 1. místo družstvo (výběr žáků 1. stupně); 1. místo –
D. Liška, E. Klinková, 2. místo – D. Pracht, 3. místo – Š. Vokrojová

27.6.2014

Vyhlášení sportovce školy - Martina Weinerová, Jiří Sedlák
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Obrázek 7: Přimdský delfín; 27.11.2013

Obrázek 8: Mladý záchranář; krajské kolo; 10.6.2014
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Devata trída

Pedagogicky sbor
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