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Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2015/2016
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A. Charakteristika školy
Střední škola, základní škola a mateřská škola je příspěvkovou organizací od 1. 1.
2001. Od 1. 9. 2011 byl původní název změněn a rozšířen o obor střední školy.
Zřizovatelem školy je Město Kraslice. Příspěvková organizace má tři vzdělávací
zaměření, předškolní vzdělávání, základní vzdělávání a střední vzdělávání. Celkem
k 30.6.2015 evidujeme 469 žáků a dětí. Předškolní vzdělávání je realizováno v jedné
třídě se 16 dětmi na pracovišti v Jindřichovicích a v jedné třídě ve škole v Kraslicích
v Havlíčkově ulici. Třídu mateřské školy v Kraslicích navštěvuje 25 dětí. Celková
kapacita pro předškolní vzdělávání v mateřské škole je 45 dětí.
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Dále poskytujeme základní vzdělávání žáků. Na odloučeném pracovišti
v Jindřichovicích je umístěna jedna třída se žáky 1. až 5. postupného ročníku celkem
s 10 žáky. V pracovišti Kraslice, v Havlíčkově ulici bylo umístěno 18 tříd s 353 žáky.
První stupeň zahrnoval 11 tříd 1. až 5. ročníku s 229 žáky. Na druhém stupni bylo
celkem 7 tříd v 6. až 9. ročníku se 124 žáky. Ve školním roce 2015/2016
navštěvovalo základní školu celkem 363 žáků. Celková kapacita školy činí 450 žáků
základního vzdělávání.
Škola je koncipována pro všeobecné vzdělání. Škola je spádovou školou pro žáky
dojíždějící z Bublavy, Stříbrné a z odlehlejších částí Kraslic, kterými jsou Čirá, Černá,
Kostelní, a od roku 2004 také pro žáky z Jindřichovic a přilehlých osad. V Rotavě a
jiných městech a obcích, které nemáme ve svém obvodu, má trvalá bydliště 33 žáků
základního vzdělávání, celkem naši základní školu navštěvovalo 76 dojíždějících
žáků. Pro žáky v 1. až 5. ročníku pracovala školní družina se 3 odděleními, kterou
navštěvovalo 89 žáků. Jedno oddělení školní družiny je také ve škole
v Jindřichovicích – toto oddělení navštěvovalo 9 žáků.
Součástí školy je školní jídelna s odloučeným pracovištěm v Jindřichovicích pro
potřeby žáků SŠ, ZŠ i MŠ, jejíž služby využívalo přibližně 230 žáků a 60 dospělých
strávníků.
V roce 2011 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy povolilo rozšíření
vzdělávání ve škole o pět oborů středního vzdělávání. Jedná se o tři obory tříleté
s výučním listem – nástrojař, strojní mechanik a výrobce textilií. Dalšími obory, které
má škola zařazeny v rejstříku škol, jsou obory čtyřleté – s maturitou. Prvním oborem
je mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a druhým oborem je obor
mechanik seřizovač. Obory jsou připraveny ve spolupráci s významnými
zaměstnavateli v regionu Kraslicka. Ve školním roce 2015/2016 byly otevřeny
následující třídy: jedna třída 1. ročníku se třemi skupinami žáků v oborech nástrojař,
strojní mechanik a výrobce textilií, kterou na konci školního roku navštěvovalo 23
žáků (11 v oboru nástrojař a 5 v oboru strojní mechanik a 7 v oboru výrobce textilií),
jedna třída 2. ročníku se dvěma skupinami žáků v oborech nástrojař a strojní
mechanik, kterou navštěvovalo 20 žáků (7 v oboru nástrojař a 13 v oboru strojní
mechanik), jedna třída 3. ročníku čtyřletého studijního oboru mechanik seřizovač a
mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, kterou navštěvovalo 9 žáků
(2 v oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a 7 v oboru
mechanik seřizovač) a jedna třída 3. ročníku se dvěma skupinami žáků v oborech
nástrojař a strojní mechanik, kterou navštěvovalo 13 žáků (7 v oboru nástrojař a 6
v oboru strojní mechanik). Střední školu tedy navštěvovalo celkem 65 žáků (40 žáků
z Kraslic, 1 žák z Citic, 21 z Rotavy, 1 ze Stříbrné, 1 z Jindřichovic a 1 ze Svatavy).
Ve školním roce 2015/2016 bude na základě přijímacího řízení otevřena jedna třída
1. ročníku tříletých oborů nástrojař a strojní mechanik a nově zařazený obor výrobce
textilií. Uvedená čísla jsou stavy školního roku 2015/2016 k 30.6.2016. K 1.9.2016
navštěvovalo střední školu 76 žáků – 11 žáků ukončilo studium v průběhu školního
roku buď na základě vlastní žádosti, nebo z důvodu vyloučení pro závažná porušení
školního řádu.

B. Vzdělávací programy školy
S dětmi v mateřské škole pracujeme podle vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. Na základní škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro
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základní vzdělávání SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, příspěvková organizace. Cizí jazyk je
podle tohoto plánu vyučován od 3. ročníku v dotaci 3 hodiny týdně a druhý cizí jazyk
byl ve školním roce vyučován v 8. a 9. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. Nabízíme
výběr z německého, anglického, ruského a slovenského jazyka. Od 3. ročníku
vyučujeme anglický jazyk, v 8. a 9. ročníku si žáci z nabídky zvolili německý jazyk.
Na střední škole vyučujeme německý jazyk v rozsahu 2 hodin týdně u tříletých oborů
a 3 hodin týdně u čtyřletých oborů. Ve školním roce 2015/2016 byla na základě
zájmu žáků otevřena jedna skupina nepovinného německého jazyka na 1. stupni. O
výuku ruského jazyka žáci ve školním roce 2015/2016 zájem neprojevili. Na základě
projektu Dovednosti 21. století byl nově zaveden nepovinný předmět fiktivní firma.
Učební plán školy ve školním roce 2015/2016
- Učební plán základního vzdělávání
1. stupeň - v 1. až 5. ročníku je výuka dle ŠVP, který je zpracován dle RVP ZV.
Předmět
Český jazyk a
literatura
Anglický jazyk
Matematika
Člověk a jeho svět
Informační výchova
Hudební výchova
Esteticko pracovní
výchova
Tělesná výchova
Celková dotace

1.
9

2.
10

4
2

5
2

1
2
2
20

Ročník
3.
8

4.
8

5.
8

3
5
4

3
5
4

1
2

3
5
2
1
1
2

1
3

1
3

2
22

2
24

2
26

2
26

2. stupeň - v 6. až 9. ročníku je výuka dle ŠVP, který je zpracován dle RVP ZV.
Předmět
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk – anglický jazyk
Druhý cizí jazyk (německý,
slovenský)
Matematika
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Výchova k občanství
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Informační výchova
Člověk a svět práce
Výchova ke zdraví
Environmentální a mediální
v.

6.
5
3

7.
5
3

4

5

2
2
2
2
1
1
2
1
1

2
2
2
2
1
1
2
1
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Ročník
8.
5
3
3

9.
5
3
3

součet
20
12
6

5
2
2
2
2
1
1
1
1

5
2
1
1
2
2
1
1
1

1
1

1
1
1

19
4
7
7
8
7
4
4
6
1
4
2
1
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Předmět
6.

7.

Volit. Zeměpisný seminář
před. Přírodopisný seminář
Tělesná výchova
Celková dotace

2
28

2
2
2
32

Nepovinné předměty a kroužky
Pohybové hry (2 skupiny)
Pohybové hry (1 skupina)
Fiktivní firma
Německý jazyk

Typ předmětu
Nepovinný předmět
Nepovinný předmět
Nepovinný předmět
Nepovinný předmět

Ročník
8.

2
32

9.

součet

2
32

2
2
8
124

Stupeň
1. stupeň (3. - 5. ročník)
2. stupeň (6. - 9. ročník)
2. stupeň (6. – 9. ročník)
1.stupeň (3. - 5. ročník)

Hod. dotace
2
2
1
1

Nabídka pro žáky je rozšířena o nepovinné předměty: pohybové hry, německý jazyk
a fiktivní firma. Další zájmové útvary nabízí Dům dětí a mládeže Kraslice, kterému
poskytujeme prostory i vybavení školy.
Učební plány oborů střední školy ve školním roce 2015/2016
– Strojní mechanik 23-51-H/01
Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
A. Základní předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk anglický/německý
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Chemie
Základy ekologie
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
B. Předměty specializace
Technická dokumentace
Stroje a zařízení
Strojírenská technologie
Technologie
Odborný výcvik
Součet týdenních hodin

3
2
1
2
2
1
1
2
1
0

1
2
1
2
1
0
0
1
1
0

1
2
1
1
0
0
0
1
1
2

5
6
3
5
3
1
1
4
3
2

2
0
2
2
12
33

1
1,5
2
2
17,5
33

1
1,5
0
4
17,5
33

4
3
4
8
47
99

– Nástrojař 23-52-H/01
Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
A. Základní předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk anglický/německý
Občanská nauka
Matematika
Fyzika

3
2
1
2
2

1
2
1
2
1
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1
2
1
1
0

5
6
3
5
3
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Chemie
Základy ekologie
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
B. Předměty specializace
Technická dokumentace
Stroje a zařízení
Strojírenská technologie
Technologie
Odborný výcvik
Součet týdenních hodin

1
1
2
1
0

0
0
1
1
0

0
0
1
1
2

1
1
4
3
2

2
0
2
2
12
33

1
1,5
2
2
16
31,5

1
1,5
0
4
16
31,5

4
3
4
8
47
99

- Výrobce textilií 31-57-H/01
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem

A. Základní předměty
Český jazyk a literatura
Anglický, německý jazyk
Občanská nauka
Matematika
Fyzika
Chemie
Základy ekologie
Informační a komunikační technologie
Tělesná výchova
Ekonomika
B. Předměty specializace
Textilní materiály a textilie
Stroje a zařízení
Výrobní technologie
Odborný výcvik
Součet týdenních hodin

3
2
1
2
2
1
1
1
2
0

1
2
1
2
1
0
0
1
1
0

1
2
1
1
0
0
0
1
1
2

5
6
3
5
3
1
1
3
4
2

2
2
2
11
32

2
1,5
2
17,5
32

1
1,5
3
17,5
32

5
5
7
46
96

– Mechanik seřizovač 23-45-L/01
Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
A. Základní předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk anglický/německý
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Základy ekologie
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
B. Předměty specializace
Technická dokumentace
Stroje a zařízení
Strojírenská technologie

Celkem

2
3
0
2
4
2
2
1
2
2
0

2
3
1
0
2
1
0
0
2
2
0

3
3
1
0
3
1
0
0
2
1
0

3
3
1
0
3
0
0
0
2
0
3

10
12
3
2
12
4
2
1
8
5
3

2
0
2

2
2
2

1
2
3

1
2
2

6
6
9

-5-

Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslic e,
příspěvková organizace
Havlíčkova 1717
358 01 Kraslice
Tel./fax: 352 686 518, e-mail: zskraslice@volny.cz
IČ: 69979847
Základy strojírenství
Automatizace obrábění
Odborný výcvik
Součet týdenních hodin

3
0
6
33

0
0
14
33

0
1
10
31

0
1
10
31

3
2
40
128

- Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
Počet týdenních vyučovacích hodin
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
A. Základní předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk anglický/německý
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Fyzika
Chemie
Základy ekologie
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
B. Předměty specializace
Technická dokumentace
Základy strojírenství
Základy stavebnictví
Rozvody vody a kanalizace
Vzduchotechnika
Plynárenství
Základy elektrotechniky
Elektrická měření
Elektronika
Elektrické rozvody
Odborný výcvik
Součet týdenních hodin

Celkem

2
3
0
2
4
2
2
1
2
2
0

2
3
1
0
2
1
0
0
2
2
0

3
3
1
0
3
1
0
0
2
1
0

3
3
1
0
3
0
0
0
2
1
3

10
12
3
2
12
4
2
1
8
6
3

2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
6
33

2
0
0
3
2
0
0
0
0
0
14
33

1
0
0
0
0
2
4
0
2
0
10
33

1
0
0
0
0
0
0
2
2
2
10
33

6
3
2
3
2
2
4
2
4
2
40
132
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C. Personální obsazení školy
profese
Pedagogický sbor
Ředitel
Zástupce ředitele
Vedoucí odl. prac.
Jindřichovice
Výchovný poradce
Učitel 1. stupeň
Učitel 2. stupeň
Vychovatel
Učitel MŠ
Učitel SŠ
Školník
Údržbář a strojník
Správce SŠ
Uklízečka
Vedoucí jídelny
Kuchařka

celkem

přepočtených

mužů

1
2
1

1
2
1

1
1

2
11
14
3+1
2+1
9
1
1
1
7
1
5+1

1
11,6
11,8
3,75
2,85
4,15
1
0,875
0,5
5
1
4,5 + 1

1
1
3

nekvalifikovaní

7
1
1
1

studuje

3
3

3
1

1
2

1
2

důchodci

Pedagogický sbor je stabilizovaný, i když v závěru školního roku ukončila pracovní
poměr a učitelky 1. stupně. Všichni pedagogové mají potřebné vzdělání nebo si ho
doplňují – 2 učitelé studují vysokou školu pedagogickou (jedna paní učitelka v závěru
školního roku studium úspěšně ukončila), 2 paní učitelky mateřské školy si doplňují
pedagogické vzdělání, vzdělání si doplňuje i výchovná poradkyně, 1 paní učitelka
s vysokoškolským nepedagogickým vzděláním si pedagogické vzdělání doplňuje,
pedagogické vzdělání si doplnila i asistentka pedagoga. 1 paní učitelka
s pedagogickým vzděláním si rozšiřuje kvalifikaci studiem dalšího oboru na VŠ.
Kvalifikovanost pedagogického sboru se daří zlepšovat. Nově nastupující učitelé jsou
přijímáni s odpovídajícím vzděláním nebo již studují požadovaný pedagogický směr.

D. Přehled počtů tříd, žáků a statistika vzdělávání
třída
I.A
I.B
I.C
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
II.-V.J
MŠ
MŠ

Jindřichovice
Jindřichovice
Kraslice

Třídní učitel
Mgr. Ivana Svobodová
Mgr. Anna Pečenková
Mgr. Alena Baníková
Mgr. Daniela Vázlerová
Mgr. Lenka Semrádová
Mgr. Eva Břízová
Mgr. Věra Ulrichová
Mgr. Jana Trnková
Mgr. Lenka Wonkelhöferová
Mgr. Lenka Růžičková
Ing. Pavlína Cmuntová
Mgr. Daniela Kaiserová
Jana Potočná
Blanka Andělová
Iveta Studeníková
Lucie Gabčová
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třída
VI.A
VI..B
VII.A
VII.B
VIII.
IX.A
IX.B
1.NS
1.SM
1.VT
2.NS
2.SM
3.MI
3.MS
3.NS
3.SM

Třídní učitel
Ing. Štěpánka Vyletová
Mgr. Jana Grussmannová
Bc. Natálie Luhovská
Mgr. Iva Kyselová
Mgr. Libor Bříza
Mgr. Pavlína Poledňáková
Mgr. Jiří Kubát
Mgr. Zdena Petrová
Mgr. Zdena Petrová
Mgr. Zdena Petrová
Ing. Iva Germušková
Ing. Iva Germušková
Mgr. Monika Bladská
Mgr. Monika Bladská
Ing. Zdeněk Krsička
Ing. Zdeněk Krsička
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E. Zápis žáků pro školní rok 2016/2017
Místo
Kraslice
Stříbrná
Bublava
Jindřichovice
Rotava
Oloví

Přijatých
36
2
4
2
1
1

Z toho odklad
5
-

Po odkladu
13
-

Celkový počet
44
2
4
2
1
1

K zápisu se dostavilo celkem 46 žáků, 2 žáci se dostavili k zápisu na odloučené
pracoviště v Jindřichovicích. Celkem nastoupí 54 žáků. 5 žákům byl udělen odklad
školní docházky. 13 žáků nastoupí po odkladu školní docházky uděleném
v předcházejícím školním roce.

F. Výsledky vzdělávání

třída
1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
2.C
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
7.A
7.B
8.
9.A
9.B
1.NS
1.SM
1.VT
2.NS
2.SM

Souhrnná statistika výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2015/2016
hodnocení
snížená
absence na žáka
průměrný
známka
třídní učitel
žáků V P 5 N z chování prospěch omluv. neoml.
21 18 3 - 1,135
39,00
Mgr. Svobodová Ivana
19 17 2 - 1,149
41,94
Mgr. Pečenková Anna
15
8 7 - 1,379
45,73
Mgr. Baníková Alena
20 15 5 - 1,333
55,60
Mgr. Vázlerová Daniela
22 16 6 - 1,379
55,77
Mgr. Semrádová Lenka
4
4
- - 1,167
57,75
Mgr. Kaiserová Daniela
26 18 8 - 1,370
65,73
Mgr. Břízová Eva
24 13 11 - 1,479
55,04
0,79 Mgr. Ulrichová Věra
3
3
- - 1,333
67,66
Mgr. Kaiserová Daniela
18
8 9 1 1 (1+0)
1,802
46,22
0,33 Mgr. Trnková Jana
18
6 11 1 1 (1+0)
1,841 101,72 0,11 Mgr. Winkelhöferová Lenka
2
2
- - 1,143
39,00
Mgr. Kaiserová Daniela
23 17 6 - 1,404
54,13
Mgr. Růžičková Lenka
23
5 18 - 1,901
90,21
0,04 Ing. Cmuntová Pavlína
1
1
- - 1,000
57,00
Mgr. Kaiserová Daniela
17
5 11 1 1 (1+0)
1,864
69,94
1,94 Ing. Vyletová Štěpánka
18
6 12 - 1,722
51,27
Mgr. Grussmannová Jana
21 11 7 3 1,645
86,38
1,24 Bc. Luhovská Natálie
17
3 12 2 4 (3+1)
2,182
92,11
2,94 Mgr. Litváková Eva
20
6 13 1 1,759
90,30
0,40 Mgr. Bříza Libor
16
5 11 - 1,902
81,68
1,19 Mgr. Poledňáková Pavlína
15
5 10 - 1,779
94,06
0,60 Mgr. Kubát Jiří
9
8 1 2,581 205,00 0,78 Mgr. Petrová Zdena
5
1 2 2 2,969 268,80 0,40 Mgr. Petrová Zdena
7
1 6 - 2,560 178,57
Mgr. Petrová Zdena
7
6 1 2 (2+0)
2,643 206,71 55,60 Ing. Germušková Iva
13
1 8 4 4 (4+0)
2,770 264,53 39,90 Ing. Germušková Iva
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třída
3.MI
3.MS
3.NS
3.SM

Souhrnná statistika výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2015/2016
hodnocení
snížená
absence na žáka
průměrný
známka
třídní učitel
žáků V P 5 N z chování prospěch omluv. neoml.
2
1 1 - 1,875
30,00
Mgr. Bladská Monika
7
7 - 1,988
96,42
Mgr. Bladská Monika
7
6 1 2 (1+1)
2,355 143,71 28,43 Ing. Krsička Zdeněk
6
6 - 2,697 101,67 4,17 Ing. Krsička Zdeněk

Legenda V - prospěl s vyznamenáním
P - prospěl
5 - neprospěl
N - nehodnocen

V červnu 2016 se na střední škole uskutečnily závěrečné zkoušky, které se skládaly
z písemné, ústní a praktické části. Z celkového počtu 13 žáků 3. ročníku oborů
nástrojař a strojní mechanik bylo k závěrečným zkouškám připuštěno 12 studentů, 11
žáků prospělo, jeden neprospěl a úspěšně opakoval zkoušku v září 2016. Celkem
tedy evidujeme 12 absolventů střední školy ve školním roce 2015/2016.
V 2. pololetí školního roku 2015/2016 bylo uděleno 129 napomenutí třídního učitele,
90 důtek třídního učitele, 22 důtek ředitele školy a nebylo uděleno žádné podmíněné
vyloučení na SŠ. Vedle těchto kázeňských postihů bylo žákům uděleno celkem 179
pochval třídního učitele a 38 pochval ředitele školy, většinou za sportovní
reprezentaci školy s medailovým umístěním v okresních či krajských kolech.
Ve škole evidujeme 17 žáků se zdravotním postižením. 11 integrovaných žáků
navštěvuje 1. stupeň ZŠ, 10 má vypracovaný individuální vzdělávací plán; z tohoto
počtu jsou 2 žáci s mentálním postižením, 1 žák se sluchovým postižením, 1 žák
s vadou řeči, 5 žáků s vývojovými poruchami chování, 1 žák s vývojovou poruchou
učení a 1 žák se sociálním znevýhodněním. Ve školním roce 2015/2016 pracovaly
na 1. stupni ZŠ na základě doporučení Pedagogicko-psychologické poradny 2
asistentky pedagoga, jejichž práce je kladně hodnocena rodiči, pedagogy i žáky. Na
2. stupni ZŠ evidujeme 1 žáka se středně těžkým sluchovým postižením a 4 žáky
s vývojovými poruchami učení a chování; všech pět žáků má vypracovaný
individuální vzdělávací plán. Střední školu navštěvuje 1 žák s vývojovou poruchou
učení i chování, pro kterého byl také vypracován individuální vzdělávací plán.
Z celkového počtu 31 vycházejících žáků nebyl žádný žák z nižšího ročníku. 4 žáci
byli přijati do primy víceletého gymnázia. Vzhledem k současnému systému
přijímacího řízení již nemá škola přesné informace o tom, na kterou školu byli žáci
přijati. Všichni žáci, kteří měli zájem o studium na střední škole, byli přijati.
V průběhu školního roku 2015/2016 byl úspěšně ukončen projekt Studentské
minipodniky – Dovednosti 21. století.
Škola je zapojena i do projektu Ovoce do škol, v rámci kterého dostávají děti z 1.
stupně ZŠ přibližně jednou týdně čerstvé ovoce či zeleninu, a Školní mléko – ve
školní kantýně nabízíme dotované mléčné výrobky.
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Školní jídelna se zapojila do projektu Zdravá jídelna. Pracovnice jídelny byly
proškoleny v oblasti zdravé stravy a svačinky, které nabízíme i školákům, i obědy
(školní jídelna nabízí výběr ze dvou hlavních jídel, součástí je např. i salátový bufet)
jsou připravovány z čerstvých a zdravých surovin.
Mateřská škola se zapojila do projektu Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu,
který byl realizován s významnou podporou Města Kraslice a v rámci něhož byla
zrekonstruována školní zahrada, která je stejně jako venkovní sportoviště otevřena
veřejnosti i v době mimo školní vyučování. Součástí projektu byla i řada vydařených
akcí uspořádaných ve spolupráci s Městem Kraslice s environmentální tematikou pro
děti z MŠ.
Škola se také úspěšně zapojila do dvou grantových výzev MŠMT, i když účast
v podobných projektech přináší kromě kladných benefitů značnou legislativní zátěž a
v neposlední řadě klade vysoké požadavky na práci pedagogických pracovníků.
V rámci Výzvy MŠMT č. 56, v níž jsme získali grant ve výši 619.000,- Kč, jsme
uspořádali zahraniční jazykový kurz pro učitele (2 učitelky se zúčastnily jazykového
kurzu v Londýně), stínování (3 pedagogové se zúčastnili stínování na základní škole
v Žilině, kde pozorovali práci slovenských kolegů), zahraniční jazykový kurz pro žáky
v Berlíně a 8 čtenářských dílen zaměřených na zlepšení čtenářské gramotnosti žáků.
V rámci Výzvy MŠMT č. 57 jsme získali grant ve výši 318.745,- Kč. Zapojili jsme se
do projektu Technická dílna – obnovili jsme nářadí ve školní dílně, zrealizovali jsme
proškolení pedagoga a žáci zhotovili řadu pěkných výrobků. Jazykovou částí
grantové výzvy byl learning v anglickém jazyce, kterého se zúčastnily 2 paní učitelky
a 2 skupiny žáků.

G. Prevence sociálně patologických jevů:
Škola je zapojena jako partner v projektu Minimalizace šikany (MIŠ). Projekt je
realizován a zaměřen na přímou práci se žáky a jedním z hlavních témat je klima ve
třídě a nebezpečí kyberšikany.
Škola je zapojena také do projektu Školní informační kanál (www.sikcz.cz). V rámci
projektu je ve vestibulu školy instalována obrazovka s informačními spoty
zaměřenými na prevenci násilné činnosti a dalších negativních jevů.
Velmi úzce spolupracujeme s místním oddělením policie ČR a OSPOD při Městském
úřadu v Kraslicích.

H. Vzdělávání pedagogických pracovníků:
Dva pedagogové si doplňují vzdělání studiem vysoké školy, 1 paní učitelka studium
v závěru školního roku úspěšně dokončila. Požadované vzdělání si doplňují i dvě
paní učitelky z mateřské školy, asistentka pedagoga, která studium úspěšně
ukončila, a výchovná poradkyně, jedna paní učitelka s pedagogickým vzděláním si
rozšiřuje kvalifikaci studiem dalšího oboru na VŠ pedagogické.
Další zaměstnanci se vzdělávají v rámci akcí pořádaných Pedagogickým a
vzdělávacím centrem v Karlových Varech, Krajským vzdělávacím centrem v
Sokolově nebo NIDV podle průběžně aktualizovaného plánu dalšího vzdělávání.
Významnou složkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zapojení do
projektů MŠMT – v rámci Výzvy č. 56 absolvovaly dvě paní učitelky dvoutýdenní
jazykový kurz v Londýně a tři paní učitelky se zúčastnily tzv. stínování na základní
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škole v Žilině. V rámci Výzvy č. 57 absolvovaly dvě paní učitelky learning v anglickém
jazyce.

I. Výsledky inspekcí a kontrol ve škole:
V průběhu roku proběhly kontroly hospodaření a kontroly odvodů zdravotním
pojišťovnám.
Proběhla také finanční kontrola hospodaření ze strany zřizovatele Města Kraslice.
Proběhla kontrola protipožárního zabezpečení školních budov.
Čtyřikrát ročně je kontrolován školní bazén a pravidelné kontroly jsou prováděny
Krajskou hygienickou stanicí při Zdravotním ústavu Karlovy Vary i ve školních
kuchyních. Výsledky kontrol jsou uloženy v kanceláři školy. Nebyla zjištěna porušení
zákonných norem a zjištěné formální nedostatky jsou průběžně odstraňovány dle
uložených opatření a možností školy.
Česká školní inspekce v tomto školním roce vykonala v naší škole inspekci
zaměřenou na všechny základní oblasti vzdělávání. Závěry z inspekce jsou uloženy
v kanceláři školy. Zjištěné dílčí nedostatky jsou odstraňovány dle možností školy.
Česká školní inspekce doporučila zaměřit se na podporu výuky matematiky, fyziky a
technického zaměření.

J. Další aktivity školy – prezentace na veřejnosti
a. Zájmové kroužky
Ve městě je Základní umělecká škola Kraslice a v těsné blízkosti školy je Dům dětí a
mládeže Kraslice. Škola s těmito zařízeními úzce spolupracuje a Domu dětí a
mládeže Kraslice poskytuje pro jeho činnost prostory i vybavení. Řada učitelů také
vede kroužky v této organizaci. Z těchto důvodů sama škola kroužky neorganizuje.
b. Soutěže
Soutěže vyhlašované krajským úřadem, MŠMT ČR a AŠSK
Pravidelně se zúčastňujeme olympiád, vědomostních soutěží i sportovních soutěží.
V následující tabulce uvádíme nejlepší umístění našich žáků.
Soutěž
Atletický čtyřboj
(okresní kolo)

Minitenis

Přespolní běh

Umístění
Soutěžící
Kočenda Jakub (6.A) – 3. místo v hodu míčkem
Yen Le Hai (7.A) – 4. místo ve skoku dalekém
Suchánek Zdeněk (9.B) - 4. místo ve skoku vysokém, 2. místo ve vrhu koulí
Štolová Tereza (9.B) – 3. místo ve vrhu koulí
Fischer Nataly (3.B), Palivec Tomáš (3.A), Staněk Jakub
2. místo
1. stupeň
(3.A), Vajsejtlová Zuzana (4.B), Chmelíková Kateřina (5.A,
v okresním kole
Musiejovszká Katka – 5.A, Pakosta David (5.A)
Peteš Alexandr (1.A), Račko Lukáš (1.A), Zaspalová
Veronika (1.A), Divišová Kristýna (1.C), Vyleta Jakub (3.A),
4. místo
1. stupeň
Staněk Jakub (3.A), Vopičková Amélie (3.B), Fischer Nataly
v okresním kole
(3.B), Blaho Jaroslav (4.B), Pakosta David (5.A),
Chmelíková Kateřina (5.A), Škardová Sandra (4.A)
1. místo – rozběh 3. tříd
Vopičková Amélie (3.B)
3. místo – rozběh 3. tříd
Fischer Nataly (3.B)
Kategorie
mladší žáci
mladší žákyně
starší žáci
starší žákyně
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4. místo – rozběh 3. tříd
3. místo – rozběh 5. tříd
4. místo – rozběh 1. tříd
mladší žákyně
Stolní tenis
starší žáci

Vyleta Jakub (3.A)
Pakosta David (5.A)
Račko Lukáš (1.A)

3. místo
v okresním kole
3. místo
v okresním kole

1. stupeň

3. místo
v okresním kole

mladší žákyně

2. místo
v okresním kole

starší žáci

1. místo
v okresním kole

mladší žákyně

3. místo
v krajském kole

starší žáci

3. místo
v krajském kole

Volejbal

SŠ

4. místo
v okresním kole

Olympiáda
v českém jazyce

SŠ

Plavání

Florbal

Basketbal – AND
1 CUP

mladší žákyně

5. místo
v okresním kole
1. místo
v okresním kole
1. místo
v krajském kole
2. místo
v kvalifikaci o
NF

1. stupeň - dívky

5. místo
v okresním kole

SŠ

4. místo
v krajském kole

Šplh

1. stupeň

3. místo
v okresním kole

Štafetový pohár

1. stupeň

3. místo
v okresním kole

Florbal

Silový víceboj

Vopičková Vanessa (7.A), Streschnáková Barbora (7.A)
Šíbl Dominik (9.B), Kavúr František (8.), Kropp Jaroslav
(7.A)
Stinglová Kateřina (4.A), Škardová Sandra (4.A), Vajsejtlová
Zuzana (4.B), Blaho Jaroslav (4.B), Vyleta Jakub (3.A),
Trefná Lenka (5.A), Lisová Lenka (5.A), Musiejovszká Katka
(5.A), Pakosta David (5.A), Gottfried Petr (5.A), Klomínek
Karel (5.A), Králíček Daniel (5.B)
Streschnáková Barbora (7.A), Kubincová Barbora (7.A),
Vopičková Vanessa (7.A), Salvová Marie (7.B), Fischerová
Petra (7.B), Fišerová Pavlína (6.B), Müllerova Natalie (8.)
Nováček Martin (8.), Šíbl Dominik (9.B), Suchánek Zdeněk
(9.B), Fišer Daniel (9.B), Schöttner Marcel (8.), Kavúr
František (8.), Pěnkava Josef (9.B), Janáček Josef (9.A),
Hlaváček Matěj (9.B), Novotný Lukáš (8.)
Kadlecová Kristýna (6.B), Blahová Monika (6.B), Kubincová
Barbora (7.A), Vopičková Vanessa (7.A), Netopilová Zdenka
(7.A), Kopecká Viktorie (7.A), Bílá Marie (7.B), Salvová
Marie (7.B), Müllerová Natalie (8.)
Nováček Martin (8.), Šíbl Dominik (9.B), Suchánek Zdeněk
(9.B), Fišer Daniel (9.B), Schöttner Marcel (8.), Kavúr
František (8.), Pěnkava Josef (9.B), Janáček Josef (9.A),
Hlaváček Matěj (9.B), Novotný Lukáš (8.)
Ryba Daniel (2.SM), Daniš Zdeněk (2.SM), Gabčo Tomáš
(2.NS), Chudjak Michal (2.NS), Větrovec Lukáš (2.NS),
Pišta Patrik (2.SM), Hofman Petr (3.MS), Chrabačka Roman
(3.MS), Novák René (3.MS)
Dudáš Richard (3.MI)
Blahová Monika (6.B), Fišerová Pavlína (6.B), Kadlecová
Kristýna (6.B), Kubincová Barbora (7.A), Müllerová Natalie
(8.), Pouzarová Klára (6.A), Streschnáková Barbora (7.A),
Vopičková Vanessa (7.A)
Blanická Monika (5.A), Primačová Karolína (5.A), Lisová
Lenka (5.A), Miklová Aneta (5.A), Streschnáková Lucie
(4.B), Čabanová Adéla (4.B), Schůtová Michaela (5.B),
Vopičková Amélie (3.A), Musiejovszká Katka (5.A)
Daniš Zdeněk (2.NS), Pišta Patrik (2.SM), Gabčo Tomáš
(2.NS), Ryba Daniel (2.SM), Amrich Pavel (1.NS), Bílý
Daniel (1.NS), Fiala Jaroslav (1.NS)
Račko Lukáš (1.A), Řežábková Klaudie (1.A), Králíčková
Adéla (2.A), Gábor Samuel (2.A), Vopičková Amélie (3.B),
Vyleta Jakub (3.A), Škardová Sandra (4.A), Kubík Tomáš
(4.B), Velíčková Michala (5.B), Fischer Michael (5.A)
Račko Lukáš (1.A), Vopičková Amélie (3.B), Fischer Nataly
(3.B), Turanská Štěpánka (3.A), Suchá Karolína (3.A),
Vyleta Jakub (3.A), Staněk Jakub (3.A), Kuzebauch Otakar
(3.A), Povejšilová Josefína (4.A), Farský Vlastislav (4.A),
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Kratochvíl Nikolas (4.A), Trefná Lenka (5.A), Lisová Lenka
(5.A), Musiejovszká Katka (5.A), Pakosta David (5.A),
Gottfried Petr (5.A)
Pohár rozhlasu

starší žáci

4. místo ve
vrhu koulí

1. stupeň - chlapci

2. místo
v okresním kole

1. stupeň - dívky

5. místo
v okresním kole

1. stupeň - chlapci

2. místo
v okresním kole

Suchánek Zdeněk (9.B)

Petanque

Ringo

Staněk Jakub (3.A), Kratochvíl Nikolas (4.A), Farský
Vlastimil (4.A), Gottfried Petr (5.A), Pakosta David (5.A),
Zaspal Antonín (5.A)
Škardová Sandra (4.A), Stinglová Kateřina (4.A),
Musiejovszká Katka – 5.A), Lisová Lenka (5.A), Trefná
Lenka (5.A), Turanská Karolína (5.A)
Gottfried Petr (5.A), Klomínek Karel (5.A), Blaho Jaroslav
(4.B), Bílý Martin (4.B), Staněk Jakub (3.A), Farkaš Hubert
(3.A), Pakosta David (5.A)

Ve sportovní lize pro 2. stupeň ZŠ obsadila naše škola po započtení výsledků v 15
soutěžích v konkurenci 27 zúčastněných škol celkové 6. místo. Žáci 1. stupně
obsadili celkové 3. místo ve sportovní lize škol okresu Sokolov.
Celkově naši školu i Město Kraslice žáci velmi dobře reprezentují především ve
sportovních soutěžích. Ve vědomostních soutěžích je úspěchů méně, ale žáci se pod
vedením učitelů účastnili soutěží v nejrůznějších vědomostních oborech ve školních i
okresních kolech. Starosta Kraslic v závěru školního roku ocenil sportovce, kterým se
podařilo vybojovat medailové umístění v krajských kolech sportovních soutěží ve
florbalu a v basketbalu. U příležitosti slavnostního ukončení školní docházky byli
nejúspěšnější žáci 9. tříd také odměněni starostou Města Kraslice.
Ve škole máme školní zookoutek, v němž chováme drobná zvířata – okrasné ptáky,
rybičky, obojživelníky, hlodavce apod. O zvířata se pod vedením zkušených
pedagogů starají žáci. Mladí chovatelé se účastní výstav králíků v našem regionu,
kde jsme obdrželi několik čestných cen.

c. Akce pořádané ve škole, spolupráce a informovanost
V průběhu školního roku pořádáme řadu projektových dnů. V rámci projektového dne
Den v přírodě žáci jednotlivých ročníků navštěvují zajímavá místa Kraslicka, kde plní
úkoly zaměřené na poznání dané lokality. Následuje charitativní akce Vánoční
jarmark, na který žáci zhotovují rozličné výrobky s vánoční tematikou a ty poté na
slavnostně vyzdobeném nádvoří školy prodávají návštěvníkům akce. Výtěžek ve výši
33.888,- Kč byl věnován sdružení Drosera Bublava a na provoz školního zookoutku.
Součástí akce byla i charitativní sbírka Srdíčkové dny, výtěžek ve výši 5.550,- Kč byl
věnován občanskému sdružení Život dětem, které pečuje o handicapované děti.
Vánoční dukátek je adventním dopolednem s tematicky zaměřenými aktivitami pro
žáky 1. stupně. Projektový den ke Dni Země pořádaný na ZŠ byl ve školním roce
2015/2016 zaměřen na koloběh vody; žáci 1. stupně v rámci tohoto projektového dne
mj. zhlédli i velmi pěkné divadelní představení zrealizované za významné podpory
Města Kraslice. V závěru školního roku pořádáme u příležitosti Mezinárodního dne
dětí pro žáky 1. stupně Den plný her a pro žáky 2. stupně Sportovní den.
Díky grantovému systému Města Kraslice byla ve spolupráci s občanským sdružením
Přátelé školy zrealizována exkurze do Prahy, kde žáci 2. stupně ZŠ a SŠ navštívili
výstavu Zkáza Titaniku a Podmořský svět.
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V odloučeném pracovišti v Jindřichovicích jsou akce pořádány ve spolupráci
s Obecním úřadem Jindřichovice. Nejvýznamnějšími akcemi jsou: Vítání občánků,
Drakiáda, Vánoční besídka, Čert a Mikuláš, Vánoční den, Karnevalový den, Pálení
čarodějnic a stavění máje, Den matek, Kácení máje a den dětí, Piknikový den a
Narozeninový den. Školní družina se zapojila i do projektu 72 hodin. Žáci se
pravidelně zúčastňují i akcí pořádaných v Kraslicích.
Mateřská škola pořádala ve spolupráci s Městem Kraslice řadu zajímavých aktivit
zaměřených na environmentální výchovu v rámci projektu Dětská hřiště a zahrady
v přírodním stylu. Pro děti i rodiče jsou připravovány besídky a tvořivá Velikonoční
dílna. Děti se zúčastnily i řady exkurzí – navštívily např. místní oddělení Policie ČR a
Záchranného hasičského sboru ČR, dětem se velmi líbila i exkurze do farmičky
Modřinka v Šindelové a výlet do zoologické zahrady v Klingenthalu. V areálu školy
děti pěstovaly rostliny a ve spolupráci s rodiči zasadily nové stromy.
Ve školní družině děti využívají zejména nově zrekonstruované školní hřiště, paní
vychovatelky uspořádaly mj. Čertovský týden, Masopustní týden a Týden plný
zábavy k MDD.
Na 1. stupni ZŠ se žáci ve spolupráci s místním oddělením Policie ČR zapojili do
projektu Ajax, uskutečnili již tradiční Vynášení Morany, paní učitelky uspořádaly pro
předškoláky a jejich rodiče zábavné odpoledne Vánoční dukátek, zúčastnily se
Lesních her v Klingenthalu a pro většinu tříd připravily třídní učitelky zajímavé školní
výlety, pro třídu 1.A, jež zvítězila v soutěží Papírová bitva, to byl výlet do Mirákula,
který uspořádalo Město Kraslice.
Na 2. stupni ZŠ jsme uspořádali řadu zajímavých besed (např. beseda o sexualitě,
partnerství a vztazích a Vzpoura úrazům ve spolupráci s VZP), zájezd na divadelní
představení Příběh inženýra lidských duší do Západočeského divadla v Chebu),
všechny třídy absolvovaly většinou vícedenní školní výlety, které zorganizovali třídní
učitelé. Pro vycházející žáky a jejich rodiče jsme uspořádali setkání s představiteli
střeních škol. Žáci 9. tříd připravili Čertovskou nadílku pro MŠ, pro 1. stupeň ZŠ a pro
MŠ Lipová cesta.
Na střední škole pravidelně pořádáme dny otevřených dveří. Pro žáky připravujeme
řadu exkurzí do partnerských firem; ve školním roce 2015/2016 žáci navštívili mj.
firmu Mosilana Brno, k níž patří Sametex Kraslice, který je jedním z našich partnerů.
Žáci navštívili i burzu firem v SRN, zúčastnili se i akce Protidrogový vlak, kterou
finančně podpořilo Město Kraslice. Škola se prezentuje na tzv. burze škol
v Karlových Varech a v Sokolově.
Ve škole jsme realizovali interaktivní výstavu Exkurze pravěkem, kterou navštívili i
žáci ZŠ Kraslice, Dukelská a ZŠ Kraslice, Opletalova.
Ve spolupráci s Městem Kraslice, s Městskou knihovnou Kraslice a se Základní
uměleckou školou Kraslice pořádáme řadu kulturních představení. Využíváme mj. i
grantového systému Karlovarského kraje, a představení jsou tak dostupná i dětem ze
sociálně slabšího prostředí.
Žáci se zapojují i do soutěží vyhlašovaných MŠMT – Matematická olympiáda,
Biologická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Olympiáda v anglickém jazyce,
Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda a Fyzikální olympiáda, žáci střední školy
se zapojili do Středoškolské odborné činnosti, žáci 1. stupně ZŠ do soutěže
organizované Městskou knihovnou Kraslice Nekoktám, čtu a žáci ZŠ do Soutěže
mladých cyklistů.
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Akce jsou pořádány ve škole v Kraslicích i na odloučeném pracovišti
v Jindřichovicích. Jsou zaměřeny na místní zvyklosti. V Jindřichovicích jsou všechny
akce pořádány ve spolupráci s obecním úřadem a s rodiči. V Kraslicích se nám daří
velmi dobře spolupracovat se ZUŠ Kraslice a s vedením Městské knihovny Kraslice a
Domu kultury Kraslice, kde pořádáme řadu kulturních pořadů.
Škola se zapojila do projektu Rodiče vítáni.
V průběhu školního roku byl úspěšně ukončen projekt „Studentské minipodniky“.
Zapojili jsme se i do projektů vyhlašovaných MŠMT – Výzva č. 56 a Výzva č. 57,
v rámci nichž jsme získali finanční prostředky ve výši 937.745,- Kč.
Žáci SŠ v rámci odborného výcviku vyrobili řadu pomůcek dle potřeb ZŠ, ŠD a MŠ.
Spolupráce, partnerství s organizacemi nebo školami:
Škola je součástí networku škol v rámci projektu Spolupráce a důvěra, který je
financován prostřednictvím MŠMT ČR z evropských sociálních fondů. Ve značné
míře využíváme zkušeností konzultantství a poradenství zprostředkovaného NIDV.
Ředitel školy je členem konzultantského týmu pro oblast tvorby a realizace ŠVP při
NIDV a NUV Praha.
Pravidelně se zúčastňujeme besed v Městské knihovně Kraslice.
Škola je zapojena do projektu Školní mléko, Ovoce do škol a Zdravá školní jídelna.
Ve škole je otevřena malá prodejna, ve které si mohou žáci zakoupit např. mléčné
výrobky, nápoje, svačinu i školní potřeby.
I ve školním roce 2015/2016 jsme ve školní jídelně, která nabízí výběr ze dvou
hlavních jídel, připravovali i svačinky pro zájemce z řad žáků i zaměstnanců školy.
Úzce spolupracujeme s místním oddělením Policie ČR v rámci projektu Ajax i v rámci
dalších aktivit zaměřených na prevenci před šikanou a dalšími psychopatologickými
jevy.
Na velmi dobré úrovni je spolupráce s Městskou knihovnou Kraslice, se Základní
uměleckou školou Kraslice, s místní jednotkou Hasičského záchranného sboru i
Sborem dobrovolných hasičů Kraslice.
Ve škole pořádáme řadu kulturních vystoupení a přednášek.
Spolupracujeme s místní organizací svazu chovatelů. Žáci pomáhají při přípravě
výstav a členové svazu chovatelů vypomáhají poradenskou činností a svými
zkušenostmi při práci v našem zookoutku.
Informace pro rodiče a veřejnost:
Ve škole pořádáme pro rodiče přibližně jednou měsíčně informační odpoledne. Při
příležitosti zápisu budoucích prvňáčků i při konzultačních a informačních dnech si
mohou rodiče též prohlédnout celou školu. Pro vycházející žáky pořádáme schůzku
se zástupci středních škol a místních zaměstnavatelů a den otevřených dveří pro
zájemce o vzdělávání v oborech střední školy.
Mnoho informací o akcích, které připravujme, i o těch, které jsou naplánované,
mohou rodiče i přátelé školy získat na adrese www.zskraslice.cz, kde zveřejňujeme i
informace o zrealizovaných akcích, které prezentujeme i v regionálním tisku. Protože
pracujeme v režimu elektronické třídní knihy, prostřednictvím unikátního
přístupového kódu se mohou rodiče i žáci okamžitě informovat o výsledcích
vzdělávání i o zadaných úkolech.
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K. Údaje o hospodaření školy
Výsledek hospodaření školy za kalendářní rok 2015 byl kladný. Podstatnou část
investičního fondu a rezervního fondu jsme využili na financování prací souvisejících
s rekonstrukcí školního hřiště a na opravu kotelny střední školy. Díky uspořeným
finančním prostředkům jsme mohli opravit další učebny, vymalovat prostory školy
v odloučeném pracovišti v Jindřichovicích, vybavit zde šatnu novým nábytkem a
doplnit další interaktivní tabule v učebnách školy. Přehled je uveden v tabulce:
Hlavní činnost

prostředky zřizovatele

náklady

7 443 602,23 Kč

výnosy

7 737 589,71 Kč

příspěvek Kraslice

5 680 000,00 Kč

stravné

1 183 952,00 Kč

školné
příspěvek
Jindřichovice

88 100,00 Kč
240 000,00 Kč

odpisy projekt

237 606,00 Kč

fondy

182 634,00 Kč

ostatní

125 297,71 Kč
293 987,48 Kč

Zisk
prostředky KRAJE a
projekt

náklady

17 396 695,00 Kč

EU - "peníze školám"

výnosy

17 396 695,00 Kč
Příspěvek KÚ

16 948 571,00 Kč

Projekt EU

448 124,00 Kč

fondy

0,00 Kč

Zisk
Doplňková činnost

náklady

1 032 616,29 Kč

výnosy

1 072 287,00 Kč

Zisk
Hospodářský výsledek za organizaci

0,00 Kč

39 670,71 Kč

náklady

25 872 913,52 Kč

výnosy

26 206 571,71 Kč

Zisk

333 8,19 Kč

L. Spolupráce s Městským úřadem v Kraslicích
Spolupráce s městským úřadem je na dobré úrovni. Školy v Kraslicích patří mezi
zodpovědně zajištěné organizace a pracovníci městského úřadu se snaží operativně
vyhovět požadavkům. Škola je materiálně a provozně zabezpečena tak, aby mohla
výuka probíhat nerušeně a na odpovídající úrovni.
Za podpory Města Kraslice bylo zrealizováno vybudování dětského hřiště a zahrady
v přírodním stylu v prostorách školy a rekonstrukce vzduchotechniky ve školní
jídelně, která byla vybavena i novým plynovým kotlem.
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Pokračujeme v obnovování školního nábytku, který odpovídá novým požadavkům a
normám. Postupně modernizujeme osvětlení ve třídách.
Škola je připojena k internetu pevnou linkou s přenosovou rychlostí 20Mb/s. Díky
bezpečným wi-fi zařízením mohou žáci i pedagogové využívat služby internetu i
mimo vyučovací hodiny. Ve škole je instalováno celkem 20 interaktivních tabulí a
zbývající učebny jsou osazeny dataprojektory s audiosoupravami. Všechny učebny i
kabinety mají připojení k počítačové síti a k internetu. Všichni učitelé mají k dispozici
počítač nebo notebook, aby mohli plně využívat veškeré dostupné informační zdroje
pro zefektivnění své práce.
Připravujeme zprovoznění zanedbaného hřiště u budovy střední školy v ulici Pod
Nádražím. Problémem zůstává zastaralá vzduchotechnika ve školním bazénu a
nutná rekonstrukce sociálního zařízení v budově střední školy.
Škola se svými silami snaží udržovat a modernizovat učebny, kabinety i rozsáhlou
školní zahradu.
Součástí školy je budova střední školy v ulici Pod Nádražím s rozsáhlou sbírkou
historických hudebních nástrojů. Jsou vedena složitá jednání s úředníky
Karlovarského krajského úřadu i s ředitelem Okresního muzea v Sokolově, aby bylo
možné vytvořit expozici zajímavé sbírky hudebních nástrojů. V současné době je
sbírka dokumentována. Pro potřeby střední školy vybavujeme dle finančních
možností školy dílny střední školy novými přístroji a moderními pomůckami. Dílny
střední školy budou díky projektu Města Kraslice v rámci tzv. Strategického plánu
v následujícím školním roce vybaveny novými přístroji. Součástí tohoto projektu,
jehož realizaci v současnosti ve spolupráci s Městem Kraslice připravujeme, je i
vytvoření bezbariérového přístupu do školy.

M. Spolupráce s Obecním úřadem v Jindřichovicích
Příspěvek obce Jindřichovice je koncipován tak, aby pokrýval materiální a provozní
náklady školy v Jindřichovicích a také dorovnání mezd zaměstnanců na tomto
odloučeném pracovišti.
Zaměstnanci školy pokračují v úzké spolupráci při nejrůznějších akcích obce. Za
nejvýznamnější společné akce lze považovat například: příprava programu na Vítání
dětí, výroba dárků pro besedu s důchodci, účast paní starostky při zahájení školního
roku, oslava Vánoc, svátku Dne matek a společná příprava drakiády.
Žákům jsou poskytovány veškeré dostupné pomůcky a zařízení školy včetně
školního bazénu, který pravidelně navštěvují.
Počet dětí v MŠ i žáků v ZŠ na odloučeném pracovišti je nižší než v minulých letech.
Protože právě počet žáků je v současné legislativě rozhodující pro přidělování
finančních prostředků, je pro školu financování provozu odloučeného pracoviště
obtížnější než v minulých letech. Přesto považujeme odloučené pracoviště
v Jindřichovicích za nedílnou součást školy a i nadále se budeme snažit o to, aby
dětem bylo poskytováno kvalitní vzdělávání v příjemném prostředí.
Na začátku školního roku 2016/2017 zrealizujeme nákup nové chladničky pro školní
kuchyni a pevně věřím tomu, že nám finanční situace dovolí obnovit i zastaralý
nábytek ve školní kuchyni.
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N. Závěr
Výsledky vzdělávání jsou srovnatelné s minulým rokem. Žáci uspěli při přijímacím
řízení na středních školách tak, jak si je ve spolupráci s rodiči a výchovným
poradcem vybrali. Zlepšuje se situace v oblasti kvalifikovanosti pedagogického
sboru. V neutěšeném stavu stále zůstává vzduchotechnika ve školním bazénu i
sociální zařízení a kotelna v ulici Pod Nádražím.
Velmi si vážím spolupráce Města Kraslice při rekonstrukci vzduchotechniky ve školní
jídelně, která byla vybavena i novým plynovým kotlem, i při vybudování dětského
hřiště a zahrady v přírodním stylu v prostorách školy. Obě akce zcela jistě zefektivní
naši práci a zkvalitní vzdělávání žáků.
Zrekonstruované školní hřiště i herní prvky instalované v rámci projektu Dětská hřiště
a zahrady v přírodním stylu jsou volně přístupné veřejnosti i v době mimo školní
vyučování. Velmi mě těší, že jsou tato prostranství hojně navštěvována občany
Kraslic.
Pevně věřím, že s pochopením všech zúčastněných stran bude příští rok alespoň tak
dobrý jako minulý.
Střední škola byla znovuotevřena před čtyřmi lety a těší nás důvěra rodičů a žáků,
kteří SŠ navštěvují či do dalších oborů v září 2016 nastoupí. Je to další důležitý krok
na cestě k obnovení středního školství v Kraslicích. Za významný krok v této oblasti
považuji skutečnost, že tříleté učební obory nástrojař a strojní mechanik mají další
úspěšné absolventy.
V Kraslicích dne 30. 09. 2016
Mgr. Zdeněk Pečenka
ředitel školy
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