Hodnocení školního roku 2018 - 2019 - ZŠ Bor
Materiálně technické podmínky školy:
Základní škola Bor je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol.
Od 1. 1. 2003 je právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. Jejími
součástmi jsou školní družina a školní jídelna. Základní škola je oprávněna na základě
živnostenského listu poskytovat služby v oblasti stravování a pořádat kurzy, školení a jiné
vzdělávací akce včetně lektorské činnosti a na základě zřizovací listiny může pronajímat
nebytové prostory.
Areál školy se skládá z okrasné a užitkové plochy /školní pozemek/ a vlastních budov
/budova I.stupně, budova II.stupně, školní družiny a jídelna, přístavba a tělocvična, altán.
Všechny prostory školy jsou dobře udržované a funkční a umožňují realizovat zvolený
vzdělávací program. V uplynulém šestiletém období došlo za finanční podpory zřizovatele a
zapojení školy do rozvojových programů k modernizaci a rekonstrukci všech kmenových tříd,
čtyř oddělení družin, knihovny, cvičné kuchyně, šaten a sprch u tělocvičny, učebny
přírodopisu, chemie, ICT na 2. stupni, dřevodílny, kompletní obměně počítačové sítě včetně
konektivity, rekonstrukci osvětlení celé školy, rekonstrukci šaten, jídelny toalet u jídelny,
přestavbu toalety na 1. stupni na bezbariérové WC. V rámci šablon a projektu IROP je škola
vybavena tablety, moderními PC stanicemi a množstvím moderních pomůcek. Postupně
upravujeme školní zahradu.
Ve škole je 14 odborných učeben, které jsou k výuce pravidelně využívány 2 počítačové
učebny, kovodílna, dřevodílna, odborné učebny pro zeměpis, přírodopis, fyziku a chemii,
matematiku, cizí jazyk, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, dále je k dispozici cvičná
kuchyně, knihovna a tělocvična. Na výuku tělesné výchovy je využíván městský stadion
tělovýchovné jednoty a tělocvična Sokolu Bor.
Je zpracován projekt hlavního vstupu do školy.
Ve školním roce 2018/19 byly realizovány tyto rekonstrukce:
a/ učebna Ch, F (IROP)
b/ učebna ICT 2. st. (zřizovatel)
c/ modernizace počítačové sítě (IROP)
d) bezbariérové toalety
e) osvětlení chodby, kanceláře
f) úprava zahrady za 1. st. (IROP) za 2. st. (svépomocně)
Ve školním roce 2018/2019 má škola devět ročníků a člení se na I. stupeň /l.–5.ročník/
13 tříd a II. stupeň /6.-9.ročník/ 8 tříd. Škola má celkem 21 tříd. K 1. 9. 2018 do ní nastoupilo
423 žáků. Nakonci školního roku školu navštěvuje 433 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je
21,6.
Školu navštěvují žáci z 19 obcí obvodu města Bor /Bezděkov, Boječnice, Borovany,
Čečkovice, Damnov, Doly, Holostřevy, Kosov, Kurojedy, Lužná, Málkovice, Malovice, Nová
Hospoda, Nový Dvůr, Ostrov, Skviřín, Vysočany, Lhota, Lom u Stříbra/.
Školní družina má pět oddělení. Dvě oddělení mají celodenní provoz 6:15 až 7:40
a 11:40 až 15:45 (časy jsme přispůsobyli provozu mateřské školky), třetí, čtvrté a páté je
otevřeno od 12.30 do 15 hodin pro potřeby starších dětí. Ve školní družině pracují
vychovatelky podle nově vytvořených vzdělávacích plánů. Koordinaci práce všech oddělení
zajišťuje vedoucí vychovatelka.

Školní jídelna má kapacitu 500 jídel. V roce 2018/2019 školní jídelna připravuje 378
obědů a 222 svačin, tj. o 108 obědů a 62 svačin více než v minulém roce. Vybavení jídelny
plně odpovídá normám EU.
Ve škole probíhá činnost výtvarného oboru ZUŠ a přehrávky hudebního oboru ZUŠ,
výuka sólového zpěvu. Žáci mají možnost navštěvovat kroužky pohybových her, košíkové,
kopané a programování.

Vzdělávací program, učební plán
Výuka na celé škole probíhala podle “Školního vzdělávacího programu“. Z cizích
jazyků se vyučuje anglický a německý jazyk. Anglický jazyka je vyučován od 3. ročníku
včetně. Německý jazyk je zařazen do výuky v 7. ročníku, jako druhý cizí jazyk. Ve všech
ročnících jsou zpracovány časové a tematické plány podle ŠVP. Dále jsou do učebních plánů
zapracována témata volba povolání a ochrana člověka za mimořádných situací. Pro žáky 3.
a 4. tříd je zajištěn plavecký výcvik v Tachově. Pro žáky 3, 4. a 5. ročníku organizujeme
praktický kurz dopravní výchovy, který je v 5. ročníku zakončen třídenním cyklistickým
kurzem. Pro žáky 7. ročníku je v ŠVP zařazen týdenní lyžařský kurz. Učební plány pro I. a II.
stupeň jsou součástí této zprávy.
Ve školním roce 2018/2019 vedení provedlo 8 hospitací. Hospitace se zaměřili
na začínající a studující pedagogy. Z hospitačních záznamů vyplývá, že začínající
pedagogové přistupují k výuce zodpovědně. Následné hospitace potvrdily zřetelný profesní
posun začínajících a studujících pedagogů.
Ve školním roce 2018/19 působí na škole dvě výchovné poradkyně (jedna
vystudovaná), preventista, koordinátor ICT (vystudovaný), koordinátor environmentální
výchovy a dva koordinátoři ŠVP (vystudovaní).

Personální zabezpečení činnosti školy
Celkový počet pracovníků ve školním roce 2018/2019 je 55
Zaměstnanci celkem :……………………..55
Z toho pedagogové………………...…….. 29
asistenti a vychovatelé………….... 14
provozní pracovníci……………….12
Z 29 pedagogů jsou 3 v důchodovém věku a tři doplňující si vzdělání. Jeden asistent pedagoga
studuje třetím rokem PF. Perspektivně je s ním počítáno na místo pedagoga.
Pro příští školní rok škola zajistila tři pedagogy a dva asistenty. Jedna paní učitelka přestupuje
na jinou školu a druhá odchází na mateřskou dovolenou.

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020
Zápis se konal 5. 4. 2019. K zápisu k povinné školní docházce se dostavilo .. žáků.
Do prvních tříd nastoupilo 2. 9. 2019 žáků. Žáci jsou rozděleni do dvou tříd.

1.
2.
3.
4.

Celkový počet dětí u zápisu
Udělen odklad
Do první třídy nastoupilo k 2. 9. 2019
Do přípravné třídy nastoupilo k 2. 9. 2019

45
15
40
15

Umisťování žáků na střední školy a učiliště
Všichni vycházející žáci úspěšně složili přijímací zkoušky a jsou přijati na střední školy a
odborná učiliště. Rodiče dvou žákyň připravené přihlášky do učilišť nepodali.
Počty žáků, kteří ukončily povinnou školní docházku v ZŠ Bor:
- v devátém ročníku
34/15 žáků
- v sedmém ročníku *
3/2 žáci
- v sedmém ročníku **
3/1 žák
- v pátém ročníku **
2/2 žáci
* ( žáci nastupují do pracovního procesu)
**(přestup na šestileté a osmileté gymnázium)

Výsledky vzdělávání žáků
Z celkového počtu 433 žáků prospělo s vyznamenáním 224 žáků (51,74%), prospělo 207
(47,80%), neprospěli 2 žáci (0,46%). Celkový průměr školy činí 1,62.
Díky projektu „Šablony II pro ZŠ Bor“ zvládli hraniční žáci požadované výstupy
jednotlivých vyučovacích předmětů. Velmi přínosná byla práce pedagogů v doučování žáků.
Tímto jsme navázali na práci v projektu Šablony I. Již několikátý rok pokračuje „ Výuka
českého jazyka pro žáky cizince“.
Škola spolupracuje se sociálními pracovníky OSPODu, střediskem výchovné péče
Domažlice, policií ČR a nízkoprahovými organizacemi. Touto spoluprací a VýVP se snažíme
o snížení absence žáků. V roce 20108/19 je průměr zameškaných hodin na jednoho žáka
46,22, z toho omluvených 46,08 a neomluvených 0,14. Z čísel jasně vyplývá, že absence
má klesající tendenci.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2018/2018 škola pokračuje v certifikovaném vzdělávání všech
pedagogických pracovníků v rámci projektu „Šablony II do ZŠ Bor“. Škola je zapojena do
projektu NIDV „ Společné vzdělávání“ jako plně podpořená škola. V tomto pětiletém
programu prochází pracovníci uceleným vzdělávacím programem. V tomto roce absolvovalo
vedení školy odborné programy, začínající učitelé konzultovali svou prací se zkušeným
mentorem. Pedagogický sbor se zúčastnil první vlny vzdělávacích programů.
Máme vystudovaného výchovného poradce, koordinátory ŠVP pro 1. a 2. stupeň ZŠ,
koordinátory ICT. To je další posun v cestě zapojení pedagogů do řízení školy.
Tři pedagogičtí pracovníci studují magisterský pedagogický obor. Všichni začínající asistenti
pedagoga ukončili kurz APOD. Ředitel školy absolvoval 5 certifikovaných seminářů.
V průběhu školního roku škola vysílá jednotlivé zaměstnance na školení pořádané NIDV a
KSVJČ dle individuálního výběru.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Škola se prezentuje na veřejnosti zapojením do tradičních akcí města. Na většině
akcí školu reprezentuje školní pěvecký sbor. Škola každoročně pořádá pro veřejnost školní
akademii. Dění ve škole je prezentováno pravidelně v městském zpravodaji, okresním tisku,
na webových stránkách školy a na školní informační desce před školou.
Škola se pravidelně a velmi úspěšně zapojuje do akcí AŠSAK. Nadané žáky
připravuje na okresní kola školních olympiád. V tomto roce škola pořádala poznávací zájezd
do Anglie, kterého se zúčastnilo 52 žáků 9. a 8. ročníků.
Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá hlavně během třídních schůzek a při
individuálních pohovorech s rodiči. Případné problémy jsou řešeny třídními učiteli přímo se
zákonnými zástupci ve spolupráci s vedením školy a výchovným poradcem.
Vztahy školy a zřizovatele jsou na výborné úrovni. Každý měsíc se konají porady
ředitelů neziskových organizací a zástupců města Bor. Město se finančně podílí na
mimoškolních akcích.

Projekty 2018/2019
V tomto školním roce jsme se znovu přihlásili k projektu „Šablony II“. Podařilo se získat
finance z projektu IROP a byly realizovány rekonstrukce učeben CH, F a ICT. Kompletně
jsme modernizovali počítačové vybavení školy včetně sítí a konektivity. V rámci těchto
projektů jsme školu vybavili tablety, čímž jsme rozšířili možnost využití IT techniky při
vyučování. V rámci tohoto projektu jsme nakoupili schodolez, vybudovali bezbariérové WC
a upravili část školní zahrady. Zapojili jsme se do projektu NIDV „Podpora společenského
vzdělávání v pedagogické praxi, jako škola s plnou podporou. Čerpáme prostředky z OPVVV
„Podpora výuky plavání v základních školách“, „Bezplatná výuka českého jazyka žáků
cizinců“, „ “,, dále pokračujeme v projektech „ Ovoce do škol“, Obědy pro děti“, „Edison“

„Zavádění formativního hodnocení na základních školách“, „Ověřování paměťových
institucí“. Tyto programy přináší škole potřebné finanční prostředky na zpestření výuky.
Pokračuje spolupráce s Německou školou v Pleysteinu. Výměny jsou zaměřeny na účast dětí
ve vyučování, poznávání regionu školy, ukázky tradičních zvyků v regionech našich škol.
Výměny se každoročně aktivně zúčastňuje zhruba 200 dětí v Pleysteinu. Setkání jsou vždy
neformální a přátelská. V tomto roce jsme spolupráci rozšířili. Kromě tradičních setkání, jsme
se zapojili do projektů organizovaných německou stranou. Zúčastnili jsme se dne společného
vaření a žáci devátých tříd prožily čtyři dny s německými kamarády v zajímavém projektu „
Věci, za které má smysl bojovat“.

.

Výsledky inspekční činnosti a kontrol
V tomto školním roce proběhla na škole finanční kontrola Krajského úřadu. Drobné
administrativní nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly.

Školní rok 2019/ 2020
V tomto školním roce nastoupilo do školy 426 žáků (208 dívek). Škola otevřela 20 tříd a
nově jednu třídu přípravnou. Pět oddělení školní družiny je plně obsazených. V tomto školním
roce pracuje ve škole 30 učitelů (29 v roce 2018/ 19), 15 asistentů (14 v roce 2018/2019)
a 12 nepedagogických pracovníků. Celkově 57 zaměstnanců.
V letošním školním roce se opět zapojíme do vyhlášených operačních programů, pokračujeme
v „Šablonách II „a „Společném vzdělávání“. Žáci se jako každý rok zúčastní sportovních
soutěží AŠSKA a olympiád.
Příští rok mám v plánu zrekonstruovat tělocvičnu, učebnu Vv, sborovnu a tři kabinety.
V současné době probíhá naceňování prací, abych měl částky do rozpočtu. Ve spolupráci se
zřizovatelem začnou práce na projektu rekonstrukce rozvodů elektřiny a projektu venkovního
hřiště s umělým povrchem. A připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci na úpravu
školní zahrady.
Dále pokračuji v jednání s elektrárnami a dodavatel ve věci výměny rozvaděče u školní
jídelny.
V měsíci září provedla ČSŠI kontrolu na základě anonymního oznámení. Škola přijala
opatření doporučená inspekcí.

V Boru 10. 9. 2019

Mgr. Daniel Koblen, ředitel školy

