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1. Základní údaje o škole 

1. 1.  Škola 
 

Název školy Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace 

Adresa školy náměstí Karla IV. 423, 36221 Nejdek 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO  60 611 049 

IZO 102 088 730 

Identifikátor právnické osoby 600 067 629 

Vedení školy ředitelka: Mgr. Klaudie Mašterová 

zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka Dejlová 

Kontakt tel.:353825581  

fax:353825581 

e-mail:zsnejnam@seznam.cz 

www.zsnejnam.cz 

 

1. 2 Zřizovatel 
Název zřizovatele Město Nejdek 

Adresa zřizovatele Nejdek, náměstí Karla IV. 239 

Kontakt tel.:353240111                             

 

1. 3 Součásti školy 
 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků 

1. stupeň ZŠ 10 187 

2. stupeň ZŠ 8 150 

Speciální třída ZŠ 1 8 

Celkem 19 345 

Školní družina 4 96 

 

1. 4 Materiálně technické podmínky školy 

Učebny, herny 27 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

13 

Hřiště 150 m ovál, umělý povrch 

Dětské hřiště herní prvky 

Sportovní zařízení 3 tělocvičny 

Dílny  1 
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1. 5 Údaje o školské radě 
Datum zřízení 1. 1. 2006 

Počet členů školské rady  6 

Kontakt Pavlína Schwarzová, 777654601 

 

 

2. Vzdělávání 

2. 1 Vzdělávací programy 
 

Školní vzdělávací program Škola pro všechny 

Školní vzdělávací program pro žáky s STMP – I pro nás slunce svítí 

Školní vzdělávací program pro ŠD – Dětský svět 

 

Cvičná kuchyň 1 

Žákovský nábytek nový 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

moderní učební pomůcky 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty dostatečné 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

dovybavováno 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

1 učebna PC 

počítače  

interaktivních tabule včetně dataprojektorů a 

ozvučení 

notebooky 

dotyková zařízení 

televizory, monitory, CD/DVD přehrávače  

tiskárny, kopírky, fotoaparáty, kamery 

ozvučení, vizualizér 

Investiční rozvoj V letošním školním roce jsme dovybavili třídy 

interaktivními dataprojektory, tabulemi, 

didaktickými pomůckami a ICT technikou. Na 

2. stupeň jsme dokoupili učitelský a žákovský 

nábytek. Byly provedeny pouze nutné opravy 

vyplývající z běžného chodu školy. Připravili 

jsme školu na rekonstrukci, která probíhá od 

července 2022 v budově 2. stupně a 

v tělocvičnách. 
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2. 2 Vzdělávací obory 
 

79-01-C/01 Základní škola 

79-01-B/01 Základní škola speciální 

 

3. Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
 

Počet pracovníků celkem 52 

Počet učitelů ZŠ 27 

Učitel +správce hřiště 1 

Asistent pedagoga 6 

Asistent pedagoga + vychovatel ŠD 1 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 8 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 6 

 

3. 2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí 

pracovníci  
Funkce 

Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 

1 ředitelka 1 0 

1 zástupkyně ředitelky 1 0 

2 výchovná poradkyně  2 0 

11 učitelé 1. stupně, včetně 

výchovné poradkyně 

9 2 

16 učitelé 2. st., včetně výchovné 

poradkyně 

12 5 

4 školní družina 4 0 

6 asistent pedagoga 6 0 
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3. 3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve 

výuce 
 

 

3. 4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

Do 35 let 35 – 44 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důchodového 

věku 

v důchodovém 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 6 0 8 2 13 0 6 0 2 3 35 

 

3. 5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Nepedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

3 kuchařka 1,0 SOU 

1 kuchařka 1,0 ZŠ 

1 vedoucí školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 

1 samostatná administrativní pracovnice 1,0 SŠ 

3 uklízečka 0,875 SOU 

3 uklízečka 0,75 SOU 

1 uklízečka DPP SOU 

1 školník 1,00 SOU 

1 správce hřiště DPP SŠ 

 

 

 

 

Aprobovanost ve výuce % Neaprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 78 Učitelé 1. stupně 22 

Učitelé 2. stupně 58 Učitelé 2. stupně 42 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 0 

Asistent pedagoga 100 Asistent pedagoga 0 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

4. 1 Zápis k povinné školní docházce  
 

počet prvních 

tříd  

počet dětí 

zapisovaných  

počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí starších  

6 let (nástup po odkladu) 

počet odkladů 

pro školní rok 

2022/23 

2 39 34 

 

6 7 

 

4. 2 Výsledky přijímacího řízení 
a) na víceletá gymnázia přijato 

 

 

 

     b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 

z devátých ročníků přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 

celkem 

  

1 4 2 2 11 20 

 

c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní střední 

školy 

celkem 

0 3 0 0 2 5 

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou (výuční list) 

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

17 0 

 

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřizovaná krajem 2   0 
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e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

42 0 

 

Počet neumístěných žáků 0. 

 

5.  Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 

Ve školním roce 2021/2022 byly výstupy ŠVP upraveny (v tematických plánech) v souladu 

s metodickým doporučením MŠMT pro zmírnění dopadu distanční výuky na žáky a srovnání rozdílů 

ve výsledcích dosahovaných úrovní výstupů ze vzdělávání distanční formou. V průběhu roku se za 

tímto účelem vytipovaní žáci zúčastnili doučování z Národního plánu obnovy. 

 

Třída vyhodnocení pozn. 

I.A cíle byly v daném ročníku splněny  

I.B cíle byly v daném ročníku splněny  

II. A cíle byly v daném ročníku splněny  

II.B cíle byly v daném ročníku splněny 1 žákyně vzdělávána podle MDÚ 

III.A cíle byly v daném ročníku splněny  

III.B cíle byly v daném ročníku splněny  

IV.A cíle byly v daném ročníku splněny  

IV.B cíle byly v daném ročníku splněny  

V. A cíle byly v daném ročníku splněny 1 žák vzděláván podle MDÚ 

V. B cíle byly v daném ročníku splněny  

VI. A cíle byly v daném ročníku splněny  

VI. B cíle byly v daném ročníku splněny  

VII. A cíle byly v daném ročníku splněny  

VII. B cíle byly v daném ročníku splněny  

VIII. A cíle byly v daném ročníku splněny  

VIII. B cíle byly v daném ročníku splněny  

IX. A cíle byly v daném ročníku splněny  

IX. B cíle byly v daném ročníku splněny  

IX. C cíle byly v daném ročníku splněny třída zřízena podle §16, odst. 9 ŠZ 

žáci vzděláváni podle MDÚ, 1 žák 

vzděláván podle ŠVP ZŠ speciální 
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6. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

6. 1 Přehled o prospěchu 
1. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo s vyzname- 

náním 

Prospělo  Neprospělo Poznámka 

I.A 21 21 0 0  

I.B 22 21 1 0  

II. A 19 15 4 0  

II.B 16 12 4 0  

III.A 20 20 0 0  

III.B 19 17 2 0  

IV.A 18 14 3 0 * 

IV.B 19 14 4 0 * 

V. A 19 12 7 0  

V. B 14 4 10 0  

IX. C 8 4 4 0  

Celkem 195 154 39 0 ** 

%-výpoč. 100 81 19 0  

* 1žák §38 odst. 1, písm. a) ŠZ **  2 žáci §38 odst. 1, písm. a) ŠZ 

2. stupeň 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo 

 k 30.6.  

s 

vyznamenáním 

Prospělo 

k 30. 6.  

Neprospělo 

k 30.6. 

Neprospělo  

po opr. zk. 

Prospělo 

k 30.8./včetně 

vyznam./ 

Prospělo 

 k 30. 9. 

/hodnocení 

v náhradní

m termínu/ 

Pozn. 

VI. A 22 9 13 0 0 0 0  

VI. B 22 12 10 1 0 0 1 * 

VII. A 14 5 7 0 0 0 0  

VII. B 14 5 9 0 0 0 0  

VIII. A 19 8 11 0 0 0 0  

VIII. B 18 9 8 0 0 0 0  

IX. A 22 9 13 0 0 0 0  

IX. B 19 4 15 0 0 0 0  

Celkem: 150 61 86 1 0 0 1  

%-výp. 100 40 60 0,63 0 0 0,63  

* žák hodnocen v náhradním termínu z důvodu vysoké absence (zdravotní důvody) 

 

Celkový přehled 
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 Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo k 

30. 6. 

Prospělo k 30.8. 

(Včetně vyznam.) 

Prospělo k 30.9. 

 

1. stupeň 195 154 2 193 195 

2. stupeň 150 60 1 149 150 

Celkem 345 214 14 342 345 

3 žáci plní PŠD podle § 38 ŠZ 

6. 2. Přehled o chování 
1. stupeň      

Třída Počet žáků NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

I. A 21 0 0 0 0 0 

I. B 22 1 0 0 0 0 

II. A 19 0 0 0 0 0 

II. B 16 0 0 0 0 0 

III. A 20 0 0 0 0 0 

III. B 19 0 1 0 0 0 

IV. A 18 1 0 0 0 0 

IV. B 19 1 1 0 0 0 

V. A 19 0 1 1 0 0 

V. B 14 0 0 3 1 0 

IX. C 8 2 2 1 0 1 

Celkem: 195 5 5 5 1 1 

 

Třída Počet žáků NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 

VI. A 22 0 0 0 0 0 

VI. B 22 0 3 1 1 0 

VII. A 14 0 0 2 0 0 

VII. B 14 0 1 2 1 1 

VIII. A 19 0 0 0 0 0 

VIII. B 18 5 0 0 0 0 

IX. A 22 0 0 1 0 0 

IX. B 19 3 1 0 0 0 

Celkem: 150 8 5 6 2 1 

 

Celkový přehled 

 Počet žáků NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 195 5 5 5 1 1 

2. stupeň 150 8 5 6 2 1 
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Údaje o zameškaných hodinách 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených 

hodin na žáka 

1. 

stupeň 

11662 11594 68 0,35 

2. 

stupeň 

10116 10069 47 0,31 

Celkem 21778 21663 115 0,33 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a 

ostatních pracovníků školy 
 

Datum 
Počet 
účastníků  

Název  Organizátor 

říjen 

1 Doučování MAP Sokolovsko 

2 Metody práce s knihou od 4. do 9. ročníku Edupraxe 

1 Jak nezamrznout u tabule 
OS ČČK Karlovy 
Vary 

listopad 

2 Diferencovaná výuka v AJ Edupraxe 

1 Geometrie v 6. ročníku Tvořivá škola 

1 Revize RVPZV, Digiplovárna Člověk a příroda NPI ČR 

1 Revize RVPZV – Jak na nový RVP ZV ve škole NPI ČR 

prosinec 

1 
Revize RVPZV, Digiplovárna Digitální kompetence v 
biologii 

NPI ČR 

3 
Revize RVPZV – Základy algoritmizace a 
programování 1. stupeň 

NPI ČR 

1 
Revize RVPZV – Základy algoritmizace a 
programování 2. stupeň 

NPI ČR 

1 Revize RVPZV- Vzdělávání koordinátorů změny NPI ČR 

1 Český jazyk jako druhý jazyk NPI ČR 

leden 2 Aktivity nejen do hodiny matematiky NPI ČR 

Celkem 345 13 10 11 3 2 
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2 Úpravy ŠVP – nová informatika – koordinátor ŠVP NPI ČR 

2 Jak pracovat se „zlobivým dítětem“ EduAll 

1 Sebehodnocení a hodnocení žáků Edupraxe 

únor 

2 Úpravy ŠVP – nová informatika pro 1. stupeň NPI ČR 

2 Úpravy ŠVP – nová informatika pro 2. stupeň NPI ČR 

20 Úpravy ŠVP – Digitální kompetence NPI ČR 

1 Činnostní učení na 1. stupni Tvořivá škola 

1 Řešení mimořádných událostí ve školách 
Vzdělávací 
institut pro 
Moravu 

březen 5 Školení hygienického minima 
MVC/Monika 
Vlkova 
consulning 

duben 
2 Problémové oblasti světa NPI ČR 

1 Hodnocení a sebehodnocení žáků 2. stupně Edupraxe 

květen 

1 Zásobník aktivit učitele NJ NPI ČR 

1 Jak začít s češtinou pro cizince (Ukrajince) NPI ČR 

1 
Jak začlenit ukrajinské děti do škol z pohledu práva a 
praxe 

Edupraxe 

2 Hodnocení žáků - cizinců NPI ČR 

červen 

1 
Metodické setkání ICT metodiků a koordinátorů – 
nová informatika 

NPI ČR 

2 Workshop nová informatika – Robotika pro učitele NPI ČR 

2 
Workshop k rozvoji digitálních kompetencí – Základy 
výuky 3D designu a tisku pro ZŠ 

NPI ČR 

 

 

8. Údaje o školních a mimoškolních aktivitách 

8. 1 Spolupráce 

➢ se zřizovatelem, Městským úřadem Nejdek, nejen v oblasti provozní, materiální, personální, ale i 

kulturní, sportovní a společenské 

➢ s Krajským úřadem Karlovy Vary, odborem školství, mládeže a tělovýchovy při hledání řešení 

problémů financování ze státního rozpočtu, popř. odborného poradenství týkajícího se 

problematiky vedení školy 

➢ s Českou školní inspekcí Karlovy Vary při řešení problematiky řízení a organizace výchovně 

vzdělávacího procesu 

➢ s Městskou policií a Policií České republiky v oblasti ostrahy majetku, ochrany osob a rovněž 

v oblasti prevence patologických jevů 
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➢ se Základní školou Nejdek, Karlovarská v oblasti výměny zkušeností na úrovni vedení školy, 

společné organizaci sportovních soutěží a spolupráci v soutěžích výtvarných,… 

➢ se Základní uměleckou školou Nejdek, uvolňování žáků na vystoupení; účast na výroční akademii 

ZUŠ 

➢ s mateřskými školami v Nejdku při kulturních a sportovních akcích 

➢ s Pedagogicko -  psychologickou poradnou Karlovy Vary a se Speciálně pedagogickým centrem 

Karlovy Vary v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

➢ s Knihovnou města Nejdku při pořádání čtenářských a jiných vzdělávacích akcí a besed 

➢ se SPŠ Ostrov při účasti na projektu Inženýr Junior 

➢ s Úřadem práce Karlovy Vary v rámci kariérového poradenství 

➢ s OSPOD Karlovy Vary v rámci péče o děti problémové, popř. o děti z problematického rodinného 

prostředí 

➢ s organizací B.E.Z.va Nejdek  o. p. s. (nízkoprahový klub Remix) při zajišťování primární prevence a 

prevence školního selhávání  

➢ s organizací Člověk v tísni za účelem pomoci dětem ze sociálně slabých rodin 

➢ se středními školami a učilišti nejen v Karlovarském kraji v oblasti výběru následného vzdělávání 

našich absolventů 

➢ s odborovou organizací při řešení pracovně právních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci 

➢ s Fondem Sidus při pořádání veřejných sbírek na pomoc zdravotně postiženým dětem 

 

8. 2 Školní akce a soutěže 

Září 

Prázdninová škola 

Během letních prázdnin probíhaly v naší škole příměstské tábory pod názvem Letní výzva. Příměstské 

tábory zaměřené na posílení sociálních vazeb mezi žáky a procvičení školního učiva jsou financovány 

MŠMT. Cílem je alespoň částečně nahradit dětem absenci ve škole způsobenou pandemií covid - 19 a s 

ní souvisejícím uzavřením škol. 

Ve třech týdenních turnusech se přihlášení žáci během dne společně učili, soutěžili, sportovali, chodili 

na vycházky a výlety. Společně prošli naučnou stezku Děti dětem, prohlédli si galerii dětských 

výtvarných děl v kapličce v Suché, poznávali jednotlivé památky Nejdecka, vyráběli a pouštěli loďky, 

zúčastnili se výletu do Horní Blatné, navštívili rozhlednu a Vlčí jámy. Společně soutěžili v duchu fair play 

jako olympionici, zažívali spoustu legrace, učili se novým věcem, byli spolu. A to je možná v dnešní době 

to úplně nejvíc. 
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Děti odcházely ze školy spokojené, pobyt na příměstském táboře se jim líbil. To je také zásluha lektorů, 

pedagogů naší školy, kterým patří za dobře odvedenou práci velké poděkování. 

Teď už jen zbývá doufat, že nadcházející školní rok nebude tolik poznamenán opatřeními a naši žáci se 

budou moci učit a setkávat v klidu, osobně, a nikoliv přes monitor počítače. 

 

       Mgr. Barbora Částková, koordinátorka projektu 

Chceme pro naše děti bezpečí 

Žijeme v bezpečné zemi, ve škole, doma ani na ulici nám nic vážného nehrozí. Tento úžasný stav v nás 

však může vzbuzovat falešný pocit bezpečí. Nepočítáme totiž s tím, že bychom se mohli někdy dostat 

do nebezpečné situace, aniž bychom k tomu sami jakkoli přispěli. Aby naše děti dokázaly správně 

vyhodnotit rizika a řešit nebezpečné situace, zúčastnili jsme se jsme programu „Bezpečí“ ve Světě 

záchranářů. Toho se 21. září a 6. října postupně zúčastnili žáci obou devátých tříd. V krásném areálu 

poblíž KV arény je přivítali odborníci, zejména policisté, kteří mají k tomuto tématu asi nejblíže. Podělili 

se s dětmi o několik příběhů z policejní praxe a připravili pro ně celou řadu zábavných aktivit, včetně 

řešení kriminálního případu – dokonce jim umožnili proniknout do oboru daktyloskopie a sejmout si 

vlastní otisky prstů. Kromě kriminalistiky si organizátoři připravili poutavý program zaměřený na šikanu 

v prostředí sociálních sítí, užívání návykových látek a radili žákům, jak se v kritických situacích 

chovat.Chtěli bychom tímto Světu záchranářů poděkovat za přátelskou atmosféru a poutavý program, 

který pomáhá našim dětem budovat dovednosti potřebné při řešení kritických životních situací. 

           Bc. Jarmila Henčlová 

61 050 metrů za 240 minut 

Na hřišti ZŠ Nejdek, nám. Karla IV., proběhl 2. ročník školního maratonu. Start štafetového závodu byl 

stanoven na osmou hodinu a zúčastnily se ho všechny děti z prvního stupně. Každá třída měla na běh 

vymezený čas, a to 24 minut. Poté předala štafetu dalšímu kolektivu. Pozor! Závod nesměl být 

přerušen. Úderem dvanácté hodiny závod skončil. Výsledek všechny překvapil – děti uběhly 

dohromady 61 050 metrů. Počasí nám přálo, dětem se maraton moc líbil a těší se na další ročník. 

                                                                                                      Pavlína Spaziererová 

 

Přespolní běh v Karlových Varech 
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Dne 22. 9. 2021 odjela výprava dvaceti našich sportovců do Karlových Varů, zde se zúčastnila 

přespolního běhu hned ve čtyřech kategoriích, mladší, starší dívky a mladší, starší hoši. Nejlépe si vedlo 

družstvo mladších dívek, skončilo na 4. místě. 

Nešlo ani tak o umístění na této soutěži, ale o to, že po delší odmlce způsobenou covidem, se pomalu 

opět rozjíždí školní soutěže, a tak děti jely nasát atmosféru soutěže, popovídat si s vrstevníky z jiných 

škol atd. Samozřejmě jsme nevynechali tradiční návštěvu oblíbeného Mc Donaldu. 

Přejeme mnoho sportovních soutěží a dobrých umístění. 

          Dalibor Zezula 

Projekt ŠD – Pomoc psímu útulku 

Hola, hola, škola volá … tímto heslem začínáme nový školní rok a věříme, že bude jiný, a hlavně veselejší 

než ten minulý. V letošním školním roce máme otevřena opět 4 oddělení, velmi se těšíme, že budeme 

moci uskutečnit všechny naplánované aktivity. V minulém školním roce jsme nemohli dokončit 

započatý projekt „Pomáháme opuštěným pejskům“. Uspořádali jsme společně s rodiči sbírku pro 

pejsky umístěné v nejdeckém psím útulku Granule, konzervy, paštiky a pamlsky jsme chtěli s dětmi 

odnést a prohlédnout si, jak pejsci bydlí. Ale vše bylo jinak…mimořádná opatření nám tyto plány 

narušila. V červnu jsme proto oslovili zdejší městskou policii, zda by nám pomohla tuto situaci vyřešit 

a předat sbírku dobrot do psího útulku. Strážníci přijeli, krmení naložili a předali. Tímto bychom chtěli 

za naši školu poděkovat rodičům za darované pamlsky a městské policii za jejich ochotu a pomoc, díky 

které jsme mohli projekt dotáhnout do konce. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

                                                                                                      Vychovatelky ŠD 

Svět záchranářů – Svět ohně 

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Význam známého přísloví si hned na začátku školního roku připomněli 

třeťáci ze ZŠ náměstí Karla IV. v Nejdku. Navštívili totiž Svět záchranářů  

v Karlových Varech. Program s názvem „Svět ohně“ vzbudil u žáků nadšení. Měli možnost se blíže 

seznámit s prací profesionálních i dobrovolných hasičů, dozvěděli se, jak správně zacházet s ohněm, 

vyzkoušeli si ohlášení požáru, únik z hořící místnosti, seznámili se s ohnivzdorným oblekem a výbavou 

hasičů. Dále zhlédli videa ze zásahů při požárech, dopravních nehodách a dalších záchranářských akcích. 

Při pohledu na ohořelý nábytek mnohým účastníkům zatrnulo. I další ukázky následků požáru v 

domácnosti byly velmi poučné. Své nabyté zkušenosti a znalosti žáci prokázali při závěrečném 

rozhovoru s pracovníky centra. Všem hasičům patří náš velký dík a obdiv za jejich práci. 

Mgr. Irena Mihališinová 
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Vlčí exkurze 

V úterý 14. září jsme se třídy 6. A a 6. B sešly společně s paními učitelkami Budinskou a Bolkovou a 

vydali jsme na dobrodružnou výpravu. Průvodkyní zajímavým životem vlků nám byla paní Štěpánka, 

kterou doprovázel pes Karel a kříženec psa s vlkem Nukylík. Vyrazili jsme na Křížový vrch. Na první 

zastávce, u mateřské školky, jsme byli rozděleni do skupin. Každá skupina byla vlastně „zvířecí rodina“. 

Jedna skupina byli vlci a ti se snažili pochytat všechna ostatní zvířata. Ve skupinách jsme si také 

připravili otázky, na které nám paní Štěpánka odpovídala, a tak jsme se o životě vlků dozvěděli mnoho 

zajímavých informací, například to, že vlčí trus může měřit až 90 cm a že se z něho dají o vlcích zjistit 

další informace, třeba pohlaví. Prohlédli jsme si, jak vypadá fotopast a také záznamy s vlky, které 

zachytila. Exkurze se nám moc líbila a pro nás to byl krásný začátek na 2. stupni. 

          žáci 6. A  

  

 

Říjen  

Recykliteratura je zábava  

Přijímací zkoušky, výběr středních škol a spousta stresu kolem. To je to, co my deváťáci v těchto dnech 

zažíváme. Proto si vážíme toho, že jsme měli možnost si nabitý školní program alespoň trošku 

zpříjemnit. A to zajímavým workshopem zaměřeným na práci s textem. Nás, a věříme, že i ostatní 

deváťáky, kombinace výtvarné techniky a čtenářství zaujala a hlavně bavila.  
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Tvorba nových originálních děl nás náramně bavila a navíc nás hřál pocit, že jsme „ dali vyřazeným 

knihám ještě šanci. “  Od románů až po kuchařky jsme zužitkovali knihy, které by jinak skončily 

zapomenuty ve sběru. Při vernisáži a hodnocení našich prací jsme navíc zjistili, jak šikovní a kreativní 

jsou někteří naši spolužáci. A my to ani netušili. Přijďte se podívat na naši tvorbu do čítárny nejdecké 

knihovny a uvidíte, že Recykliteratura  je skvělý nápad.  

Děkujeme pracovnicím knihovny, že pro nás tuto zajímavou akci připravily. 

Andrea Kinkalová, IX. B 

Multimediální a jazyková učebna 

V měsíci říjnu a listopadu se třída 5. A zúčastnila projektu Multimediální a jazyková učebna. Tento 

projekt realizovala ZŠ Nová Role ve spolupráci se školami v Božičanech a naší ZŠ. Cílem tohoto projektu 

je ukázat spolupracujícím školám možnost využití multimediální techniky v různých vyučovacích 

předmětech, seznámit je prakticky s různými webovými aplikacemi a jejich použitím.  

Žáci a spolu s nimi vyučující měli možnost vyzkoušet si Quizizz, webovou aplikaci ISL Collective a projít 

se po městečku Gather Town. Zde se mohli, ve virtuálním prostředí, potkávat, plnili různé úkoly, shlédli 

didaktická i zábavná videa. 

Společná oline setkání byla přínosná a obohacující pro žáky, ale také pro vyučující. Díky nim můžeme 

zatraktivnit výuku, vnést do ní nové prvky. Učení tak bude ještě větší zábava pro žáky i učitele.  

        Mgr. Barbora Částková 

 

Návštěva sklárny Moser 

Žáci 5. A se vydali na cestu za poznáním. Navštívili karlovarskou sklárnu Moser. A bylo se na co dívat. 

Zážitků mají nepočítaně. 



17 
 

Díky milé a vstřícné paní průvodkyni se 

dozvěděli vše o historii sklářství 

v Karlových Varech a postupu výroby 

skla. Pak následovala prohlídka 

sklářské huti. Přestože venku už 

panovalo téměř zimní počasí, tady bylo 

pořádné horko. Skláři mají velmi 

krásnou, ale náročnou práci. Dech se 

nám tajil nad jejich zručností a 

vytrvalostí, s jakou jim pod rukama 

vznikaly krásné skleničky a vázy. 

Trochu ze sklářského řemesla si děti mohly vyzkoušet v brusírně, kde si vyzkoušely tzv. opukání. Byl to 

zážitek… 

V muzeu jsme pak ještě zhlédli film o historii sklárny Moser a prohlédli si krásnou výstavu skla. Tečkou 

za naučným výletem byla návštěva kavárny Moser, nákup suvenýrů a pak už opět zpět do školních lavic.   

         Mgr. Barbora Částková 

Halloween ve školní družině 

Ve středu 10. 11. 2021 se naše družina jen rojila podivuhodnými strašidýlky. Ptáte se proč? Pořádali 

jsme halloweenské odpoledne pro děti a rodiče. Několik dní před vypuknutím akce jsme s dětmi 

vyráběli dekorace, které zdobily interiér i okolí družiny. Z papíru jsme tvořili dýně, duchy, netopýry, 

pavučiny, pavouky. Největší radost měly děti z lucerniček ze zavařovacích sklenic, které samy nazdobily 

a pak použily k osvětlení venkovních prostorů. Paní vychovatelky upekly a nazdobily halloweenské 

perníčky, které byly odměnou za splněné soutěžní úkoly. Soutěžilo se v různých disciplínách: např. 

slalom mezi lucerničkami s okem na lžíci, shazování duchů, házení kroužků na čarodějnické klobouky, 

krmení hladového ducha (hod na cíl), boj s mumiemi a nakonec stezka, kde za pomoci rodičů děti plnily 

strašidelné úkoly, které vedly k vyluštění křížovky. Odměnou za splnění tohoto úkolu byla ulovená myš, 

na které si společně pochutnali. I přes chladné počasí se nás sešlo opravdu hodně a strašidelný 

podvečer, doplněný mystickou hudbou, jsme si všichni užili. Velké poděkování patří všem rodičům, 

kteří přivedli své děti a zapojili se do soutěží a žákům 6. A, kteří nám velmi pomohli.  Největší pochvalou 

pro nás byla spokojenost účastníků a pochvala za vydařenou akci. 

Vychovatelky ŠD  
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Listopad 

Městem chodil Mikuláš 

 

Naši páťáci jsou bezva parta. Děti, které nemyslí jen na sebe. Pro své spolužáky si připravily mikulášskou 

nadílku. Pečlivě chystaly spolu s rodiči kostýmy. Ve školní kuchyňce napekly pro celou školu i děti ze 

školek perníčky a také je krásně nazdobily. 

V pátek 3. 12. jste pak mohli vidět mikulášský průvod putující městem. Nadílka totiž proběhla nejen na 

celém 1. stupni naší školy, ale také v mateřských školách Husova a Nerudova.  Velkou krabici voňavých 

perníčků pak také děti předaly v Domově se zvláštním režimem „Matyáš“, aby ošetřujícímu personálu 

a všem jeho klientům zpříjemnily adventní dny.  

Pro všechny to byl moc krásný den. Užili jsme si spoustu legrace a vzájemného sdílení s ostatními. Byli 

jsme trochu unavení a také nás bolely nožky. Nejsilnější byl ale dobrý pocit, že jsme udělali radost.  

        Mgr. Barbora Částková 

Strašidla ve škole 

Ve škole straší? Tak tuto otázku si mohly položit děti ze Základní školy Nejdek náměstí. V úterý 16. 

listopadu se   totiž ve škole na chodbách proháněly čarodějnice, postávali kostlivci a další pohádkové 

bytosti. Ne, nebyla to strašidla opravdová, ale naši prvňáčci převlečení do kostýmů. Rozhodli jsme se 

totiž v podzimním období prožít ve škole strašidelný den. Děti z obou prvních tříd dokázaly, že zvládnou 

samy sebe pobavit vystoupením, které se konalo při svitu svíček ve sklepě školy. Zazněly písničky, 

básničky s pohádkovou tematikou a konala se i módní přehlídka strašidýlek. Děti pak plnily úkoly: 

luštění prvních slov a vět, počítání čarodějnic či hledání rozdílů v pohádkových obrázcích. Nakonec jsme 

společně zhlédli film Ať žijí duchové a mohli si zazpívat písně z tohoto filmu. Velké díky patří paní 

učitelce Janě Uhlíkové, která s dětmi písně nacvičila, a rovněž rodičům za přípravu skvělých kostýmů. 

Už se těšíme na další zajímavý společný den.  
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Mgr. Gabriela Půtová, Pavlína Spaziererová 

Školní družina 

Procházka po obyčejném lese může každého pohladit po duši.  Proto jsme se poslední listopadový den 

vydali na výlet do přírody. Naším cílem se stal Tisovský vrch. Využili jsme železnici, a tak jsme si část 

cesty zkrátili „Žralokem“. V téměř prázdném vlaku jsme pohodlně usadili a oknem jsme pozorovali 

přírodu a napočítali jsme celkem tři tunely. Na tvářích dětí byl vidět smutek, že jsme v cíli a musíme 

vystupovat.  Z Kukačky jsme sešli k Vyhlídce, tam na děti čekala naučná stezka. Děti ve skupinkách plnily 

úkoly tematicky zaměřené na podzim. Téměř všem družstvům se je podařilo splnit na „jedničku“. Poté 

si děti vytáhly svačinky a posílily se na cestu zpět. Nebyla to cesta vůbec jednoduchá, klouzala, ale děti 

byly statečné a nikdo nezafňukal, že ho bolí nožičky. Přestože už nebylo žádné teplo, všichni ve zdraví 

jsme v pořádku dorazili zpátky do naší družiny, kde už na nás čekali rodiče. 

                                                                                                                        vychovatelky ŠD 

Prosinec 
 

Exkurze v planetáriu  

8. prosince jsme my, 6. A, společně se 6. B, paní učitelkou Bolkovou a panem učitelem Zezulou jeli do 

planetária na chebské gymnázium. Cesta utekla rychle. Hned po příjezdu jsme vešli do krásně 

vyzdobeného vestibulu, kde na nás už čekal průvodce. Odvedl nás do menšího kinosálu, zde nám ukázal 

postavení Země ve vesmíru, srovnání Země s ostatními tělesy sluneční soustavy, denní a roční pohyb 

Země a jeho důsledky. Poté nám promítal zatmění Slunce, hvězdy, souhvězdí, polární záři. Program 

zakončil vtipným filmem „Kráva na měsíci“. Exkurze se nám moc líbila, všichni jsme si ji užili. 

Daniel Stupka, Pavel Polívka, 6. A 

 

 

Školní družina 

Adventní čas ve školní družině se nesl ve znamení příprav na Vánoce. Vánoční nálada byla všude kolem 

nás.  Pečlivě jsme se připravovali na příchod Ježíška. Letos k nám sice Mikuláš nezavítal, ale děti 

vyráběly alespoň čerty, Mikuláše a anděly z papíru a družina se proměnila na týden v čertí doupě. Poté 

už každé oddělení pracovalo s chutí a radostí na výzdobě tříd a do vánočního kabátu se oblékly i vstupní 

a šatní prostory. Girlandy, věnce, stromečky, betlém a světýlka dodaly tu pravou vánoční atmosféru. 

Nemohlo chybět povídání o vánočních zvycích a tradicích, poslech vánočních koled, pečení a zdobení 
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perníčků, rozkrajování jablíček, pouštění lodiček, výroba přáníček a svícnů. 17. 12. 2021 proběhly 

besídky s programem. Děti si připravily pásmo koled, písní, říkadel a tanečků. Pak přišlo na řadu 

soutěžení a ochutnávka voňavého cukroví. Nadílka, kterou pod stromečkem nechal Ježíšek, rozzářila 

dětem oči.  A naše přání do nového roku? … Co nejméně omezení, aby se mohly všechny naplánované 

akce uskutečnit.         

                                                                                                                                       Vychovatelky ŠD 

Leden 

Násobilková olympiáda 

Na konci měsíce ledna, pár dnů před pololetním vysvědčením, poměřili žáci třetího ročníku své 

matematické znalosti. Chtěly jsme zjistit, jak si naši třeťáci vedou v malé násobilce. Nejprve proběhla 

třídní kola, ze kterých vzešly dvě skupiny vítězů. Tyto dva pětičlenné týmy se o den později utkaly mezi 

sebou. Soutěžící řešili zajímavé úlohy, při jejichž zvládnutí uplatnili právě znalost malé násobilky – 

museli si poradit se slovní úlohou, vyřešit řadu příkladů, navíc si zkusili slovní úlohu vymyslet. V týmech 

bylo nutné spolupracovat a rozdělit si úkoly dle obtížnosti. Ani ostatní žáci nepřišli zkrátka. Opakovali si 

násobilku v zajímavých úlohách na interaktivní tabuli. Jelikož se řídíme heslem „Není důležité vyhrát, 

ale zúčastnit se“, ocenily jsme sladkou drobností oba soutěžní týmy a nejaktivnější žáky u interaktivní 

tabule. 

        

Mgr. I. Mihališinová, Bc. D. Bartošáková 

Pomáháme mladším žákům 

V rámci třídního hesla „Pomáhej druhým“, se žáci 4. A rozhodli udělat něco pro prvňáčky. Protože teď 

bylo pololetí a první ročníky dostávaly úplně první vysvědčení, navštívili čtvrťáci prvňáčky ve třídě a 

formou básničky popřáli k úspěšnému zvládnutí poloviny školního roku. Aby nepřišli s prázdnou, 

vytvořili pro paní učitelky a jejich žáčky pracovní listy na matematiku, český jazyk a prvouku. Vymysleli 

např. početní housenky, písmenkové chobotnice a na prvouku rozdělování zdravých a nezdravých 

potravin. Paní učitelky i děti v prvních třídách měly ohromnou radost a poděkovali nám.  

         Mgr. Irena Forejtová 

Projekt „Vesmír a sluneční soustava“  

Žáci si na hodinách přírodovědy zopakovali a také prohloubili znalosti o Sluneční soustavě. Pomocí videí 

se vydali na dobrodružnou výpravu na nejbližší hvězdu Slunce, na jednotlivé planety a jejich oběžnice. 

Také se dozvěděli mnoho zajímavostí o kometách, meteoritech a meteoroidech a získali informace o 



21 
 

mléčné dráze. Největší pozornost pak věnovali naší planetě Zemi a Měsíci a důležitým poznatkům o 

nich – např. střídání dne a noci, střídání ročních období. Každý dostal úkol napsat na vybrané téma 

referát a prezentovat jej před spolužáky. Na závěr vložili žáci získané informace do lapbooků. 

         Mgr. Irena Forejtová 

 

Zdravě do nového roku 

Vstup do nového roku, započali žáci s předsevzetím zdravého životního stylu a zdravé výživy. V době, 

kdy se často vyskytují různá onemocnění, se rozhodli žáci 4. B posílit imunitu zdravým ovocným 

salátem. Svoji finanční gramotnost si procvičili nákupem vhodných potravin a svoji jemnou motoriku 

přípravou samotného pokrmu. Poprvé okusili práci v prostorách nové kuchyňky na druhém stupni 

školy. Ocenění si žáci zaslouží především za opatrnost a obezřetnost při práci s nožem, neboť jsme 

nemuseli čerpat ze zásob školních lékárniček. Odměnou byl pro žáky lahodný ovocný salát, na kterém 

si společně pochutnali.  

      Mgr. Monika Kratochvílová  

Družinové olympijské hry 

Probíhající zimní olympijské hry v Pekingu motivovaly i naši školní družinu. Připravili jsme pro děti 

družinové olympijské hry. Po pololetním prodlouženém víkendu už byla pro děti vytvořena prezentace, 

kde byly seznámeny s historií, symboly a sportovními disciplínami ZOH. V úterý jsme slavnostně zahájili 

družinové hry. Nechyběla vlajka, česká a olympijská hymna a dokonce jsme „zapálili“ i olympijský oheň. 

Celý ceremoniál byl zakončen slibem našich malých olympioniků. V dalších dnech jsme v pěti 
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improvizovaných disciplínách soutěžili podle hesla „jeden za všechny a všichni za jednoho.“ Naší 

snahou bylo vést děti k prohlubování zájmu o sport, tělesné zdatnosti a hlavně toleranci. Hry byly 

ukončeny slavnostním vyhlášením vítězných družstev, předáním medailí, diplomů a „uhašením“ 

olympijského ohně.                                                                                                        

                                                                                                                                    

Vychovatelky ŠD 

Koláčový týden pro Ukrajinu 

V březnu jsme s pomocí všech, kteří mají otevřené srdce, proměnili naše snažení ve finanční příspěvek 

na pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině. Akce proběhla ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. 

Žáci z různých tříd se spojili v jeden tým a společně pekli, vyráběli, zdobili a připravovali své výrobky 

pro charitativní prodej, kterému jsme věnovali celý jeden březnový týden. Vyzkoušeli jsme a pochopili 

mnohé: že peníze nerostou na stromě a vydělat je stojí úsilí, že společně zvládneme víc než každý sám, 

že se na sebe můžeme spolehnout, že když jsme přesvědčení o správnosti svého konání, jde práce od 

ruky a dělá radost, že kdo chce, hledá způsoby, a kdo nechce důvody. Hlavně ale, že si MUSÍME 

POMÁHAT… Pak bude svět lepším místem k žití pro nás všechny. A s tím může každý začít sám, stačí 

drobné každodenní maličkosti.  

        Žáci ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV.  

Valentýnská „bojovka“ 

Den svatého Valentýna jsme letos ve 3. ročníku pojali netradičně. Na své si tak přišli i ti, kteří svátek 

všech zamilovaných neslaví. Žáci se nejprve dozvěděli o původu svátku a jeho významu, poté byli 

seznámeni s pravidly únikové hry. Během ní využili své znalosti z českého jazyka a matematiky, nově se 

seznámili s Braillovým písmem. Práce probíhala ve smíšených skupinách. Žáci řešili netradiční úkoly, 

pokud byli úspěšní, podařilo se jim získat všechny části barevného kódu. Ten byl propustkou z uzamčené 

třídy. 

Některé z úkolů sice naše třeťáky trochu potrápily, ze třídy však nakonec unikli všichni zúčastnění. Na 

konci hodiny dostali žáci prostor pro zhodnocení své práce a získali drobnou odměnu. Doufáme, že si v 

tento den vzpomněli na své milované.       

      Mgr. I. Mihališinová, Bc. D. Bartošáková 
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Maškarní karneval ve školní družině při ZŠ, náměstí Karla IV.  

Začalo období masopustu. A tak i my, ve školní družině, jsme se po dvou letech covidové pauzy, začali 

připravovat na maškarní karneval. Nejprve jsme vyráběli a poté vyzdobili prostory družiny barevnými 

girlandami, maskami a klauny. Ve čtvrtek 24. února se po obědě děti převlékly do přinesených kostýmů 

a karnevalový rej v tělocvičně mohl začít. Při úvodní promenádě se představily různé pohádkové a 

nadpřirozené bytosti a zvířátka.  K vidění byli bojovníci, sportovci, princezny, břišní tanečnice, piráti, 

kostlivci, loupežník, pavoučí žena, královna Zloba, pejsek, myška, motýl, pravěká žena, klaun, akvárium, 

vajíčko, policista a spousta dalších krásných masek. Pro zpestření proběhlo také několik pohybových 

her. Masky se utkaly v pohybově hudebních soutěžích Balonkované, Tatrankiádě a nejoblíbenější 

soutěži Domečky. Vyvrcholením karnevalového odpoledne bylo samozřejmě vyhlášení nejhezčích 

masek. Vybrat vítěze bylo velice těžké. Celkem šest vybraných masek získalo diplom se svou fotografií 

a dárkový balíček. Sladkosti čekaly ale na všechny masky. Poděkovaní patří také rodičům za pořízení 

nebo vlastnoruční vyrobení kostýmu.   

                                                                                                     Vychovatelky ŠD 

Březen 

Den otevřených dveří ZŠ Nejdek náměstí Karla IV. 

Den otevřených dveří se letos uskutečnil 24. března. Děti, které čeká od září povinná školní docházka, 

si mohly prohlédnout prostory školy, ve kterých se budou po dobu několika let vzdělávat. Čekalo na ně 

několik stanovišť, v herně si zatančily, na hřišti a v tělocvičně zasportovaly, ve třídách vyráběly a 

počítaly, hrály si ve školní družině a pracovaly s interaktivní tabulí. Školu obdivovaly nejen děti, ale také 

dospělí, kteří navštívili školu poprvé nebo se po několika letech vrátili na místa, kde trávili velkou část 

svého dětství. Doufáme, že se na první školní den budou prvňáčci těšit stejně tak jako personál školy.    

        Mgr. Monika Kratochvílová 

I prvňáci dokážou pomáhat 

Uplynulo již sedm měsíců, co naši prvňáčci usedli do školních lavic. Kromě psaní, čtení a počítání se děti 

učí i základním hodnotám v lidském životě. Vedeme děti, aby si vzájemně pomáhaly a také si uměly o 

pomoc říct.  V každodenních činnostech podporujeme celkový rozvoj žáků.  

Tak i v projektu Masopust, který jsme uspořádali před jarními prázdninami pro naše dvě první třídy, 

jsme se snažili přispět na dobrou věc a podpořit sbírkou děti z Ukrajiny. Celý týden jsme recitovali 

masopustní básničky, říkanky a zpívali masopustní písně a povídali si o lidových zvycích. Den před 
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masopustním průvodem napekli rodiče společně se svými dětmi koblihy, koláče, buchty a další sladké 

i slané dobroty.   

Ve veselém maškarním průvodu pak prvňáci prošli školou. Potěšili básničkou a obdarovávali 

pochoutkami nejen třídy na 1. a 2. stupni, ale i ve školní jídelně, ředitelně, sborovně.  Na oplátku pak 

žáci, učitelé, paní kuchařky i paní uklízečky přispěli do sbírky na ukrajinské děti. 

Chtěli bychom tímto poděkovat všem rodičům za upečení dobrot a žákům, učitelům, vedení školy za 

finanční příspěvky. Uznání patří samozřejmě našim prvňáčkům, že to tak skvěle zvládli. Ve sbírce na 

podporu ukrajinských dětí jsme vybrali 12 500 Kč.  

                                                                                                           Třídní učitelky I. A,  I. B 

 

Musíme si pomáhat 

Jsme velice rádi a jsme pyšní, že našim žákům slova solidarita, vzájemná pomoc a láska k bližnímu 

nejsou cizí. V měsíci březnu uspořádali žáčci 1. stupně Koláčový týden. Nabízeli své výrobky – pečené i 

nepečené a podařilo se jim získat úctyhodných 28 260,- Kč.  Celá akce proběhla pod záštitou 

humanitární organizace Člověk v tísni, která má i v Nejdku své pracoviště.  

Situace na Ukrajině donutila odejít ze země mnoho lidí, především žen a dětí. Některé z nich už se 

seznamují se svými českými spolužáky, učí se první česká slova, navazují nová přátelství. Daleko od 

svého domova. Nikdo z nás by s nimi pravděpodobně neměnil. Část dětí vstřebává český jazyk a přivyká 

novému prostředí pod vedením pracovníků Člověk v tísni.  

Peníze získané ze sbírky budou použity na pokrytí nejnutnějších výdajů dočasně nejdeckých 

ukrajinských rodin. Zvláště na nákup školních potřeb a úhradu obědů ve školách. 

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům, s jakým nasazením se do akce zapojili. Všem učitelkám, které 

věnovaly čas a námahu. A také všem dobrým lidem se srdcem na pravém místě. 

         Mgr. Barbora Částková 

Recitační soutěž 

Po delší odmlce uspořádali učitelé českého jazyka na naší škole recitační soutěž. Žáci předváděli své 

umění ve dvou kategoriích, 6. - 7. ročník a 8.  – 9. ročník.  

Měli jsme možnost si poslechnout recitaci ukázek z děl různých historických období a autorů, např. 

básně F. Villona, bajky I. A. Krylova, balady K. J. Erbena, písňové texty Voskovce a Wericha, M. Ebena 

nebo J. Nohavici.  
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Výkony všech recitátorů byly výborné, a proto měla porota složená z učitelů pedagogického sboru před 

sebou těžký úkol - rozhodnout o vítězích. Nakonec se dohodla následovně: v kategorii 6. – 7. ročník 

získala 1. místo N. Bourová, 2. místo Beáta Hüttnerová a 3. místo V. Lebedová; v kategorii 8. – 9. ročník 

se o 1. místo rozdělily A. Dejlová a M. Voláková, na 2. místě skončila K. Rauová a 3. příčku vybojoval K. 

Tušek. Všichni soutěžící získali sladkou odměnu a ti, kteří skončili na bedně, byli oceněni knihou. 

Všem recitátorům děkujeme za účast a těšíme na další soutěže. 

        Mgr. Lenka Dejlová 

Školní družina při ZŠ, náměstí Karla IV.  

Březen…Měsíc knihy, nás motivoval k návštěvě naší městské knihovny, kde jsme měli předem 

domluvený program pro 1. a 3. třetí oddělení školní družiny. Šikovná slečna knihovnice Majda nám 

připravila lekci čtenářské gramotnosti. Všechny děti plnily zadané úkoly s nadšením a velkým zájmem, 

proto na ně čekala po skončení sladká odměna. Návštěva knihovny se nám moc líbila a   určitě se sem 

brzy opět vypravíme. Další březnovou celodružinovou akcí bylo divadelní představení. Po dlouhé době 

k nám opět zavítalo plzeňské divadlo Dráček s novou pohádkou „O bolavém zoubku“. Vtipně zahraná 

pohádka nás všechny moc pobavila ale i poučila. Děti si domů odnesly spokojený úsměv a těší se na 

další pohádku divadla Dráček. V posledním březnovém týdnu jsme zahájili projekt „Hurá, je tu jaro“.  

                                                                                                               Vychovatelky ŠD                                                                                 

Jarní návštěva knihovny v Nejdku 

Žáci 1. stupně ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV. pravidelně navštěvují nejdeckou knihovnu. Kromě besed o 

knihách a jejich autorech pro ně zaměstnankyně knihovny připravují také vyrábění spojené s 

vyprávěním o tradicích, poutavé výstavy a soutěže. 

Naši třeťáci navštívili knihovnu na konci měsíce března. Připomněli si, jak se příroda mění na začátku 

jara, seznámili se s významem Velikonoc a tradicemi s nimi spojenými. Nabyté vědomosti si ověřili v 

krátkém testu. Aby nebyla návštěva pouze o učení, připravila si pro ně knihovna také výrobu 

velikonočního věnce. 
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Žákům se výrobky vydařily, každý si domů odnesl originální ozdobu. Děkujeme zaměstnankyním 

knihovny za příjemné setkání a zajímavý program. Těšíme se na příští setkání. 

žáci 3. ročníku a jejich učitelky 

Duben 

Dopravní výchova 

V měsíci dubnu, bezprostředně po Velikonocích, čekalo 4.A prověření teoretických i praktických 

znalostí z dopravní výchovy. Žáci se s paní učitelkou poctivě připravovali. Procvičovali si testy na 

internetové stránce „Bezpečné cesty“, vysvětlovali si přednost v jízdě na křižovatkách. Také se naučili, 

jak se správný cyklista chová, jaká bezpečnostní pravidla musí dodržovat a jakou povinnou výbavu má 

mít kolo i cyklista. Při přípravě byli nápomocni i rodiče, někteří vzali své děti na výlet na kole, aby si 

mohly vyzkoušet jízdu v silničním provozu. 19. 4. nastal den „D“. Hned ráno žáci odjeli na dopravní 

hřiště do Karlových Varů. Nejdříve si měli možnost své znalosti zopakovat s pány policisty. Pak nastal 

čas testů a praktických jízd. Všichni byli zvědavi, jak testy a praktické jízdy dopadnou.  

Vše dopadlo skvěle – 80% žáků 4.A získalo průkaz cyklisty. Žáci byli pochváleni nejen paní učitelkou, ale 

i zkoušejícími policisty. Prý jsme výjimkou, protože běžně průkaz cyklisty zvládnou pouze 3-4 žáci ze 

třídy. 

        Mgr. Irena Forejtová 

Exkurze v květinářství Květiny M.  

V rámci hodiny pracovního vyučování jsme si zašli do zdejšího květinářství koupit zeminu na setí jarních 

květin. Paní prodavačka a zároveň majitelka obchůdku nám nabídla přednášku o jarních květinách, péči 

o pokojové květiny a ukázku vázání kytic. To jsme nemohli odmítnout, a tak jsme si hned domluvili 

termín a v hodině přírodovědy jsme vyrazili do obchůdku s květinami. Povídání paní Brunnové bylo 

poutavé a poučné. Už víme, z kterých států se nejvíce květiny dováží, jak se o ně pečuje, kdy je dobré 
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květinky přesazovat a jak jim dodat výživu. Děti nejvíce zaujalo vázání květin do kytic, zejména svatební 

kytice a duhové růže. 

Velmi děkujeme paní Brunnové za ochotu, čas a nadšení obohatit děti o další znalosti. 

                                                            Žáci 4.A s třídní učitelkou  

Víte, kolik měří nejvyšší člověk na světě? 

Odpověď na tuto a řadu dalších otázek již znají žáci na 1. stupni ZŠ Nejdek, náměstí  

Karla IV. Na konci měsíce dubna totiž poznávali fyzikální veličiny v reálných situacích. Hmotnost, délka, 

teplota, čas a objem byly tématem projektu „Fyzikální veličiny v praxi“. 

Vyučující a asistentky pedagoga si pro žáky připravily několik stanovišť, na kterých představily zajímavá 

fakta o veličinách a předvedly pokusy. Žáci pod jejich vedením plnili praktické úkoly, vyhledávali 

informace, odpovídali na otázky. Každý si mohl vybrat oblast svého zájmu – výškové, váhové a teplotní 

rekordy, skok z místa, vážení, měření, porovnávání, odhady, vyhledávání informací v odborných 

publikacích. Aby si na své přišli i mladší žáci, do projektu byly zařazeny zábavné úkoly s geometrickými 

tvary a tělesy. 

Věříme, že zážitky přispěly k lepšímu zapamatování učiva a povzbudily žáky v dalším bádání v oblasti 

přírodních věd. 

vyučující 1. stupně ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV. 

Recitační soutěž  

 

Dne 4.5. 2022 proběhlo školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První kategorii zastupovali prvňáčci a druháčci, ve druhé kategorii 

vystupovali žáci ze třetích až pátých tříd.  Soutěže se tedy zúčastnilo celkem třicet přednášejících, kteří 

se snažili překonat trému a podat co nejlepší výkon.  Básničky měli velmi pěkné a kvalitně připravené. 

Pětičlenná porota ve složení: paní ředitelka Mašterová, paní učitelky P. Spaziererová, G. Půtová, D. 

Křížová a paní asistentka N. Šabatová měla náročnou úlohu vybrat z každé kategorie tři nejlepší 

recitátory. Nakonec se porota rozhodla vybrat z každé kategorie pět nejlepších recitátorů a udělit 

jedno nejvyšší ocenění, které obdržel Vítek Bršťák z 5.A. První místo v první kategorii obsadil Aleš Bršťák 

ze 2.A, 2. místo patřilo Magdaleně Svitáčkové z 1.B, 3. místo obsadila Amálie Frantová ze 2.B, 4. místo 

obsadil Matěj Souček ze 2.B a na 5. místě se umístil Luboš Hampl z 1.B. Ve druhé kategorii se soutěžící 

umístili následovně: 1. místo získala Hašková Tereza ze 3.B, 2. místo obsadila Jolana Částková ze 3.A, 

3. místo patřilo Nele Kmentové ze 4.B, na 4. místě se umístila Sandra Kriglová z 5.A a 5. místo obsadila 

Kateřina Šperlová ze 3.A. 
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Porota hodnotila nejen umělecký přednes včetně správné výslovnosti, přirozené vystupování 

recitátorů, ale také vhodný výběr básně na zadané téma „Jaro" a ,,Svátek matek". 

Děkujeme všem zúčastněným recitátorům za krásný poetický kulturní zážitek, pětičlenné porotě a 

třídním učitelkám 1. stupně za uspořádání třídních kol recitační soutěže. 

 

        Mgr. Daniela Křížová 

Oslava Dne Země 

22. duben je Dnem Země. Na naší planetě tento den oslavuje více než miliarda lidí ve 193 zemích světa 

již od roku 1970. Je to den, který patří Zemi a konceptu míru. Tedy témata dnes velmi aktuální a 

závisející na nás lidech, na našich postojích, hodnotách a konání. 

Žáci 5. A si tento den připomněli kvízem z přírodovědné oblasti. Nutno říct, že nejen žákům dal kvíz 

zabrat. I paní učitelka se dozvěděla mnoho zajímavých informací. Abychom si vyčistili hlavu, šli jsme se 

ven projít. Hodinová procházka stačila k tomu, aby byly odpadkové pytle plné všeho, co na ulici a 

v přírodě nemá co dělat.  

         Mgr. Barbora Částková 

Akce školní družiny při ZŠ, náměstí Karla IV. 

V dubnu jsme spojili vycházku do přírody s celodružinovou akcí „Velikonoční zajíček“. Naučná stezka 

vedla po Křížové cestě. U každé kapličky na nás čekal úkol, který jsme po skupinkách museli splnit. Po 

návratu si na školní zahradě každé oddělení našlo poklad, který skrýval velikonoční nadílku. Další 

dubnovou akcí bylo pískování, výtvarná technika, kde si děti zhotovily obrázek pro maminku ke Dni 

matek.  V rámci dopravní výchovy se v 1. a 3. oddělení konala beseda s Policií ČR, navštívili nás 2 

policisté, zástupci městské i státní policie. Děti si pod vedením policistů zopakovaly pravidla silničního 

provozu, připomněly si, jak se chovat v případě obecného i osobního ohrožení a co je náplní práce 

policistů. Děkujeme policistům za spoustu důležitých rad a dárky, které na závěr rozdali dětem.  

Další celodružinovou akcí bylo „Pálení čarodějnic“. Letové podmínky byly v pátek 29. 4. ideální, proto 

se Velký slet čarodějnic konal na školní zahradě. Po společném přivítání, odříkání zaklínadla a upálení 

naší vyrobené čarodějnice, začalo velké čarodějné hemžení a plnění záludných úkolů čarodějnické 

stezky. Tentokrát za splněné úkoly nebyla sladká odměna, ale pořádně opečený buřtík, který byl tečkou 

za vydařenou akcí.  

                                                                                      Iveta Bachratá, vychovatelka ŠD 
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Květen 

Křížem krážem Křižákem – 17. ročník 

Tradiční závod Křížem krážem Křižákem se uskutečnil 17. 5. a 18. 5. Závodu se zúčastnilo 399 dětí z 

nejdeckých základních a mateřských škol. Mladší borci běželi 500 metrů a ti starší 1 000 metrů. 

 Velký dík patří městu Nejdek za věcné dary, občerstvení pro závodníky a naší škole za zakoupení 

medailí. Krásné jsou bezprostřední zážitky, které děti sdělily po doběhnutí do cíle. 

 „Já jsem byla pátá. Moc se mi to líbilo. Dostali jsme sušenku a pitíčko.“ (Majda I. B) 

„To byl ten nejlepší závod na celém světě. Moc vám děkuji za ten závod.“ (Maruška I. B) 

„To byl masakr. Jsem spadl. Závod se mi líbil.“ (Lukášek I. B) 

„V tomto roce jsem se mohla opět po covidové přestávce zúčastnit závodu Křížem krážem Křižákem. A 

vyšlo mi to výborně. Obhájila jsem vítězství z minulého ročníku. Byla jsem moc ráda.  V cíli jsem dost 

funěla, ale za chvilku už jsem měla dech, abych mohla fandit kamarádům. Navíc jsem dostala 

občerstvení a brzy se mi vrátily síly. Závod i vyhlášení výsledků bylo hezké. Budu na to ráda vzpomínat.” 

(Terka IV. B) 

„Moje pocity byly, že budu poslední a taky, že se někde ztratím. Ale bylo to v pohodě, byly tam děti z 

2. stupně a ty nás hlídaly.” (Kuba V. A) 

„Páté a čtvrté třídy běžely 1 km. Bylo to moc dlouhé a pořád jenom z kopce a do kopce. Raději bych 

běžela s třeťákama, protože běželi jenom 500 m – pohoda.” (Adéla V. A) 

„Jsem v páté třídě a závod na jeden kilometr mě neminul. I když byl náročný, získala jsem krásné druhé 

místo. O dva dny později jsem si z vyhlášení odnesla medaili, diplom a plyšového medvěda.” (Sára V. 

A) 

„18. května se konala událost pod jménem Křížem krážem Křižákem. Napili jsme se, najedli a vyrazili 

do lesa. Když jsme byli na místě, postavili jsme se na startovní čáru – tři, dva, jedna, teď. Vyběhl jsem 

jako první. Před cílem mě kamarád Ondra předběhl. Skončil jsem druhý z naší třídy.” (Tomáš V. A) 

„Z běhu jsme měli určitě všichni dobrý pocit. Bylo to dlouhé, náročné, ale zábavé. Hlavně nejde o to 

zvítězit, ale zúčastnit se.” (Sofie V. A) 

                                                                               Pavlína Spaziererová a žáci  

Projektové dny v oblasti přírodních věd a jazykového vzdělávání 

Projekt Modernizace učeben přinesl naší škole důstojné a moderní prostory pro výuku cizích jazyků, 

dílen, fyziky a chemie. Toto zázemí nám umožňuje zkvalitnění výuky a rozvíjení klíčových kompetencí 

našich žáků.  
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Výstupem z projektu je rovněž zorganizování aktivit pro partnerské školy: MŠ Nejdek Husova, 

Nerudova, Závodu míru, Lipová a ZŠ a MŠ Pernink. V měsíci květnu jsme uspořádali projektové dny, 

jejichž náplní bylo jazykové vzdělávání a přírodní vědy se zapojením informačních technologií. 

12. 5. 2022 proběhla výuka anglického jazyka. Naši pedagogové si připravili pro mladší žáky a 

předškoláky vzdělávací program na téma „Barvy“, pro starší žáky „Minulý čas průběhový“. Děti si 

vyzkoušely poslech prostřednictvím sluchátek, plnění úkolů v interaktivních pracovních listech na 

noteboocích a zahrály si tematicky zaměřenou týmovou hru opět prostřednictvím IT techniky. 

16. 5. 2022 byla aktivita zaměřena na přírodní vědy. Téma pro mladší žáky a předškoláky bylo „Zvířata 

a jejich mláďata“. Děti pozorovaly buňky živých mláďat (kuřátka, králíčci), na interaktivní tabuli tvořily 

skládačku, zhlédly prezentaci „Co je život“, zpracovaly úkoly v pracovním listě. Starší žáci měli aktivitu 

zaměřenou na fyzikální veličiny. Zhlédli prezentaci obsahově zaměřenou na život, přírodní vědy a 

fyzikální veličiny, následovalo plnění úkolů v pracovním listě a vrcholem bylo plnění vědeckého úkolu 

ve skupinách, kdy žáci určovali druh látky na základě znalostí o hustotě. 

Projektové dny budeme organizovat ještě v následujících letech, kdy budou využity i dílny. Spolupráce 

s výše uvedenými školami bude v tomto duchu probíhat i nadále. 

Za vůní dřeva 

Abychom neseděli v hodinách prvouky pouze v lavicích, vyrazili jsme s žáky 3. ročníku ZŠ Nejdek 

náměstí na zajímavou exkurzi. Navštívili jsme místní provozovnu, která se věnuje zpracování dřeva. 

Žáci si prohlédli stroje na zpracování dřeva, viděli, jak se obsluhují a jak s jejich pomocí vzniká palivové 

dřevo, fošny, palety, trámky apod. 

Seznámili se s možným využitím různých druhů dřevin. Na vlastní oči viděli, jakých rozměrů může nabýt 

zdravý jehličnatý nebo listnatý strom. Zjistili, které dřevo se používá k výrobě nábytku, papíru nebo 

najde uplatnění ve stavebnictví. Děti výklad a ukázky zaujaly, neostýchaly se pokládat věcné a všetečné 

dotazy. 

Přesvědčili jsme se, že práce na pile je nejen zajímavá, ale také fyzicky náročná a zodpovědná. Velmi 

důležitá je kvalita dřeva, správné skladování a jeho ošetření. Všem zaměstnancům provozovny a Ing. 

Františku Březkovi, majiteli firmy „Woodpal“, děkujeme za vřelé přijetí a čas, který nám věnovali. Dík 

patří také asistentce pedagoga Markétce, která pro nás návštěvu zorganizovala. 

Žáci 3. ročníku a třídní učitelky 
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Červen 

Akční den na ZŠ náměstí Karla IV. 

V úterý 7. června proběhl na I. stupni projektový den, který byl zaměřen na mimořádné události, osobní 

bezpečí a bezpečnou dopravu.  Každý ročník připravil jedno stanoviště vzdělávací a jedno zábavné. Děti 

si tak mohly vyzkoušet základy první pomoci, seznámily se s nebezpečnou závislostí na počítačových 

hrách, šikanou a jak se zachovat při přepadení. Také se dozvěděly, jak se chovat při bouřce, tornádu, 

havárii a požáru. Před blížícími se prázdninami bylo důležité dětem připomenout chování v silničním 

provozu, bezpečnost jízdy na kole a dodržování a znalost dopravních značek a předpisů. Na odlehčení 

byla pro děti připravena i hravá stanoviště. Zde si vyzkoušely vázání uzlů, překážkovou dráhu, házely 

míčem do košů, skákaly v pytli a chodily mezi lany. Na školním hřišti si mohly zkusit jízdu na koloběžce. 

Byla pro ně připravena slalomová dráha a jízda zručnosti. Velké poděkování patří učitelkám I. stupně a 

asistentkám pedagoga za vzornou přípravu všech stanovišť a žákům 6. A za pomoc při organizaci. Děti 

si výjimečný den užily a zároveň se i poučily. A o to nám všem šlo.  

        Věra Hýsková, AP 

 

8.3 Školní parlament  

Na naší škole již dlouhá léta pracuje školní parlament. Zajišťuje efektivní komunikaci mezi žáky a 

vedením školy a napomáhá tak rozvíjet na škole příznivé klima. V tomto školním roce bude pracovat 

ve složení: předseda – Šimon Poleno, 1. místopředseda – Kryštof Schwarz, místopředsedové – Monika 

Voláková, Hana Schwarzová a poslanci Vojtěch Hampl, David Soukup, Lukáš Kalinič, Tomáš Kondelík, 

Dominik Kiza, Sofie Danihelková, Nicol Hogerová, Filip Roth, Šárka Macků, Kristýna Sekotová Jan Pecka, 

Tereza Pohůnková.  

Školní parlament sestavil plán práce, zkonzultoval jej s vedením školy a jednomyslně schválil 20. 10. 

2021. 

Tradiční úklidová – bodovací soutěž ŠP, probíhat bude pravidelná kontrola tříd, začátek bodování od 1. 

11., každá zvolená komise ŠP bude hodnotit dva měsíce, hodnotí se šestkrát v měsíci (pravidelně každý 

pátek + dva náhodné dny), během dne bodují učitelé (+1,-1), tři nejlepší třídy získají finanční odměnu 

na školní výlet, termín: do 5/2022, v červnu vyhodnocení. 

„Den bez dozoru“ – nový projekt ŠP, pomoc učitelům – využít autority jednotlivých poslanců při 

dozorech o velké přestávce (parlamentní trička, 1 učitel + 1 poslanec), termín: od 1/2022, vyhodnocení: 

3/2022. 
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Automaty na škole – rozšířit sortiment nabídky, zjistit nové možnosti (oslovení firem, pozvat zástupce 

na jednání ŠP - zajistí koordinátor společně s vedením ŠP), termín: do 2/2022. 

Rekonstrukce na naší škole – relaxační místnost místo malé tělocvičny (bude vytvořena pracovní 

skupina ŠP, která připraví pracovní materiál a představí podněty a nápady pro novou relaxační 

místnost), termín: do 3/2022.  

Dobročinné akce ŠP – např. možnost spolupráce s REHOSem a Matyášem v Nejdku (vánoční a 

velikonoční svátky), pokusit se vyjednat sponzorské dary na konkrétní přínosné akce pro naši školu 

(úkol pro koordinátora a vedení ŠP, vytvořit parlamentní delegace), úkol celoroční (do 6/2022).  

Školní jídelna – diskusní odpoledne s vedoucí školní jídelny paní Marií Jarošovou (zajistí koordinátor, 

termín: do 12/2021).  

„Dny s velkým D“ – projektové dny, ŠP se zaměří na aktuální témata, která trápí žáky i učitelský sbor 

např. používání mobilních telefonů ve třídách, konzumace energetických nápojů, nerespektování 

slušného chování. První projektový den proběhne v lednu 2022 pod názvem „Den bez mobilního 

telefonu“ - v únoru společně vyhodnotí ŠP a vedení školy.   

                                                        Šimon Poleno, předseda ŠP   

                                                         Jan Tóth, koordinátor ŠP 

 

8. 4 Kroužky při SRPŠ 
V tomto školním roce probíhaly tyto kroužky: 

 Počet žáků 

Paličkování 5 

Florbal 15 

 

8. 5 Školní družina 

Zahájení pravidelné činnosti: 2. září 2021. K 30. 9.2021 bylo zapsáno 97 dětí, z toho 55 dívek a 42 

chlapců. V letošním roce byla v provozu 4 oddělení: 

1. oddělení: Iveta Bachratá (1. B,4.B, A) 

2. oddělení: Věra Valachová (3. A, B)                            

3. oddělení: Nina Vrbová (2. A, B)  

4. oddělení: Marie Kloučková (1. A, 3.B, 5. A, B)  

Během školního roku se 6 žáků přihlásilo a 7 žáků se odhlásilo.  K 30. 6. 2022 byla docházka ukončena 

v počtu 96 žáků.                                                       
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V příštím školním roce by chtělo pokračovat asi 77 žáků a asi 28 žáků by mělo nastoupit z budoucích 

1. tříd, předpokládaný počet je tedy asi 105 žáků (4 oddělení ŠD). 

Provoz ŠD:  

ráno: 6,00 -  7, 45 hod. 

odpoledne: 11,40 - 16,00 hod. 

V letošním roce opět ranní provoz družiny zajišťovaly dvě vychovatelky, ve 4. oddělení pokračovala 

na částečný úvazek Marie Kloučková, která pracovala také jako asistentka pedagoga. Děti docházely 

do kroužků pod SRPDŠ (Hodina pohybu, Sborový zpěv).                                                                                                                                           

Všechny naplánované celodružinové akce kromě filmových představení proběhly. ŠD ukončila provoz 

a k 30. 6. 2022.  Kromě pravidelných činností (odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné a 

přípravy na vyučování) jsme zrealizovaly akce a projekty uvedené v příloze. 

Vychovatelky pracovaly podle ŠVP pro ŠD „Dětský svět“. Po celý rok dbaly na bezpečnost dětí, snažily 

se, aby zvolené činnosti na sebe navazovaly, přihlížely k zájmům, odlišnostem, věkovým zvláštnostem 

a potřebám dětí. Zaměřovaly se na skupinovou a individuální práci, kde starší pomáhali mladším 

žákům. Probíhala vzájemná spolupráce mezi odděleními. Prostřednictvím volnočasových aktivit 

posilovaly a rozvíjely kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a 

interpersonální občanské, k trávení volného času - zde je základem hra. Vychovatelky spolupracovaly 

s vyučujícími 1. stupně, s městskou knihovnou a s infocentrem. Dle možností jsme využívali školní 

hřiště, tělocvičnu, dětské hřiště (spontánní aktivity), obnovovaly nástěnky a výzdobu v prostorách 

družiny a školy. 

Úplata za ŠD činí 150,- Kč měsíčně za žáka. V tomto školním roce byla vybrána částka 142 050,- Kč 

(děti z Ukrajiny byly od poplatku osvobozeny). 

Část poplatku (1000,- Kč měsíčně) zůstává družině na potřeby a pomůcky pro děti. 

Cílem naší práce je, aby se dětem v družině líbilo, rády ji navštěvovaly, účastnily se soutěží a činností, 

které pro ně připravujeme, a aby je náš program rozvíjel a obohacoval je.  

Pravidelná činnost byla ukončena 30. 6. 2022. 

 

                                                                                                          Iveta Bachratá, vedoucí vychovatelka 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8. 6 Projekty 
 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 

(reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) 
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V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky 

ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit 

potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto 

důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného 

vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je 

spolufinancován EU. 

Benefity pro naši školu - díky projektu jsme bezplatně získali: 

• koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy, 

• služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro 

školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.), 

• kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných 

vedoucích pracovníků škol z kraje, 

• příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole, 

• kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání, 

• vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole, 

• podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště. 

Abeceda peněz 

Naše škola přijala již počtvrté v pořadí nabídku Finanční akademie České spořitelny zúčastnit se 

projektu Abeceda peněz na podporu finanční gramotnosti. V tomto školním roce probíhaly aktivity 

pouze v prostředí on – line, přesto žáci své základy finanční gramotnosti získali. 

 

Šablony III – výuka s ICT 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0./0.0./20_080/0019579 

spolufinancován EU 

Cílem projektu je práce školního asistenta a projektový den ve výuce. 
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Obědy do škol 

 

Inženýr Junior 

SPŠ Ostrov v rámci propagace technických oborů připravila pro širokou žákovskou veřejnost 

(karlovarského kraje) zábavná cvičení, při kterých účastníci zjistí, co to je technika. Mohou zkoumat, 

tvořit v kurzech: Autotronika, 3D tisk, Elektrotechnika, Informatika, Robotika a Strojírenství. 

Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy 

Program ke zmírnění negativních dopadů výpadku prezenční výuky v důsledků epidemie covid - 19 

Ovoce, zelenina a mléko do škol 

Odebíráme od schváleného dodavatele školních projektů EU “Ovoce a zelenina do škol” a “Mléko do 

škol”, firmy BOVYS, pro podporu zdravé výživy dětí.  
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Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000525 

Projekt si klade za cíl vybudovat síť sdílení zkušeností mezi učiteli základních škol. Tím chce 

dosáhnout trvalého rozvoje pedagogických kompetencí zapojených učitelů a zvýšení kvality 

vzdělávání ve školách. Sítě škol budou fungovat okolo jednotlivých center, ve kterých budou 

realizována pravidelná setkávání. Rozvoj učitelů rovněž podpoří pravidelný systém vzdělávání. 

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti v předmětech mimo tematickou oblast Jazyk a 

jazyková komunikace. 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 
V tomto školním roce inspekční činnost ČŠI neproběhla. 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Název ukazatele 
FP ÚPRAVA FP 

Skutečnost 

k 31.12.2021 

Provozní příspěvek od KÚKK (MŠMT), ESF 27,410.000,00 1,196.881,00 
 

28,606.881,00 

Příspěvky na dojíždějící žáky -obce 0 0 0 

Provozní příspěvek od zřizovatele 3,421.000,00 -925.000,00 2,496.000,00 

Zřizovatel – odpisy + účelová dotace 804.000,00 313.242,62 1,117.242,62 

Účtová třída 6 celkem 33,013.000,00 2,643.205,66 35,656.205,66 

Hospod. výsledek dle skutečnosti 0 0 347.537,56 

HV - provoz 0 0 259.942,73 

HV - KÚ 0 0 0 

HV - VHČ 0 0 87.594,83 

Hospod. výsledek po zdanění 0 0 315.057,56 

11. Kontroly 
 

6. 10. 2020 KHS ve školní jídelně – kontrola předpisů ES týkajících se potravin – bez závad 
7. 5. 2021 Veřejnosprávní kontrola – bez závad 
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V Nejdku 30. 9. 2022 

 

Mgr. Klaudie  Mašterová, ředitelka školy 

Mgr. Lenka Dejlová, zástupkyně ředitelky 

Školská rada schválila dne 11. října 2021 

Seznam příloh 
1. Závěrečná zpráva výchovných poradkyň a metodičky primární prevence 

2. Výčet vzdělávacích, kulturních, primárně preventivních akcí školy 

3. Výčet akcí školní družiny 

4. Certifikát fondu Sidus 
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Příloha č. 1 

Závěrečná zpráva výchovných poradkyň a metodičky primární prevence za 

školní rok 2021/2022 

Letošní školní rok byl výjimečný. Žáci se setkali ve třídách po dlouhé covidové pauze, na 2. stupni 

pracovali žáci celý rok v provizorních prostorách kvůli plánované rozsáhlé rekonstrukci školy. Kromě 

běžné administrativy související se zahájením školního roku jsme řešili zejména vztahové problémy ve 

všech ročnících. K tomu se přidaly potíže výukové, zejména u žáků s OMJ a žáků z nepodnětného 

rodinného prostředí. Mimořádně byly seznámeny se situací na pracovišti a s veškerou dokumentací 

nové AP a vyučující chemie na 2. stupni. 

Pedagogové vyučující v 6. ročníku byli seznámeni s legislativou a byly jim předány podrobné informace, 

odborná literatura a další materiály související s prací TU (zejména u žáků se SVP). Velkou pozornost 

vyžadovala třída VI. B, kterou navštěvuje žák s vadou sluchu a žák tělesně postižený. Pro lepší adaptaci 

6. ročníků na druhý stupeň byla úspěšně na konci září 2021 zorganizována zážitkově vzdělávací akce 

s názvem „Vlčí exkurze“. 

S pracovnicemi PPP a SPC Karlovy Vary probíhaly kontroly IVP, konzultovali jsme efektivitu a správné 

nastavení podpůrných opatření, popř. aktuálně řešili změny. Žáci devátého ročníku dostávali průběžně 

informace (od VP a TU) o studiu na SŠ, SOU a přijímacím řízení. Intenzivní přípravu na přijímací zkoušky 

s vyučujícími ČJ a M využila většina žáků. Zájemci o studium na víceletých gymnáziích obdrželi podklady 

k samostudiu. Nově byl nastaven systém doučování - Národní plán doučování (eliminace dopadu 

distanční výuky). Prioritně byl zaměřen na pomoc žákům, kteří měli s distanční výukou problémy, 

prospěchově začínali selhávat a zároveň splňovali podmínky stanovené NPD. Někteří z nich však 

nabídku nevyužili a projevilo se to v celoročním výukovém selhávání. Pomoc byla nabídnuta i žákům, 

kteří cítili potřebu si učivo loňského roku upevnit.   

 

Poté, co se žáci vrátili po delší pauze do třídních kolektivů, začali jsme řešit více kázeňských prohřešků. 

Absence sociálních kontaktů se projevila na vztazích mezi žáky, dále se odrazila na přípravě do školy 

(zapomínání, neplnění školních povinností, podvody...) a na přístupu ke vzdělávání a celkovém chování 

ve škole (drzé chování k vyučujícím, ničení školního majetku, kouření na toaletách, používání mobilních 

telefonů atd.). 

Nově jsme řešili zneužívání dalších návykových látek - nikotinových sáčků, a to už u žáků pátých ročníků. 

V březnu 2022 jsme jednali s organizací Caliditas ohledně realizace programů primární prevence pro 1. 

a 2. stupeň, rovněž jsme připravovali realizaci programu AIDS pomoc (zrealizováno v dubnu 2022). 

Prostřednictví org. Caliditas byly v posledním čtvrtletí školního roku jednotlivé ročníky naší školy 
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informovány v oblasti kyberbezpečnosti, kritického myšlení, environmentální výchovy, trhu práce a 

virtuální reality ve vzdělávání. 

Nově byla na společném disku školy zřízena složka pro prevenci, kde všichni vyučující najdou potřebné 

aktualizované informace k primární prevenci a pro práci TU s třídními kolektivy. 

Většinu kázeňských problémů jsme se snažili na škole vyřešit sami, v některých případech jsme 

požádali o pomoc OSV v Nejdku. Podařilo se nám přimět většinu rodičů problémových žáků k včasnému 

omlouvání absence, sledování docházky a výsledků práce svých dětí.  Pouze v několika případech jsme 

věc postoupili OSPODu v Karlových Varech a někteří žáci navštěvovali (včetně dlouhodobého pobytu) 

SVP v Karlových Varech. S vytipovanými žáky školy pracovala Mgr. M. Exnerová, metodik pro podporu 

práce učitelů a ředitelů škol (SIPO). Letos nově pracovala po dohodě s vedením školy a souhlasem ZZ s 

některými problémovými žáky. 

Po uvolnění hygienických opatření navštívili v rámci dalšího vzdělávání a kariérového poradenství žáky 

IX. ročníku zástupci SOU a SOŠ z regionu. 

Také žáci 8. ročníku byli opět v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce seznamováni s možnostmi 

dalšího studia, významem správné volby budoucí profese, s požadavky na jednotlivá povolání, 

příležitostmi na trhu práce atd. Měli možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky „ nanečisto“. Pod vedením 

vyučující zjišťovali podmínky pro přijetí na SŠ a, SOŠ a SOU, seznámili se s různými typy životopisu, 

zkoušeli založit fiktivní firmu, zabývali se právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dále 

navštívili Výstavu středních škol na SPŠ v Ostrově.  Aplikace mujzivotposkole.cz se velmi osvědčila, 

využívali ji i ZZ. 

Vycházející žáci a žáci 5. ročníků obdrželi informace o studiu na SŠ, SOŠ a SOU, zápisových lístcích a 

přihláškách. Zápisové lístky od letošního školního roku dostávají přímo žáci proti podpisu (do školy pro 

ně nemusí chodit ZZ). 

Tradiční projekt - Abeceda peněz pro 4. ročník se vrátil do normálních kolejí. V souvislosti s válkou na 

Ukrajině proběhla charitativní akce "Koláčový den". Z výtěžku byly zakoupeny pomůcky a uhrazeny 

obědy pro ukrajinské žáky naší školy. Za velkého nadšení se vrátil oblíbený sportovní závod „Křížem 

krážem Křižákem“. Po dvouleté odmlce proběhlo rozloučení žáků 5. a 9. ročníku opět v prostorách 

nejdeckého kina. 

 V rámci projektu „Den otevřených dveří“ si budoucí prvňáci prošli školu a seznámili se s místem, kde 

se budou od září učit. V letošním roce byl ukončen projekt "Čtenářská gramotnost". Zkušenosti ze 

zahraničních stáží, workshopů a letních škol budeme nadále využívat. Získané materiály a nápady do 

hodin literární výchovy a čtení jsou k dispozici všem vyučujícím. 

 

Třídní učitelé řešili v rámci pravidelných třídnických hodin aktuální situaci ve třídách, pod citlivým 

dohledem probíhalo hodnocení školní úspěšnosti jednotlivců, hodnocení kolektivů i celého školního 
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roku. Probíhalo pravidelné mapování pokroku ve vzdělávání žáků. V hlavních předmětech - jazyky a 

matematika nově hodnotili učitelé i žáci studijní výsledky písemně. 

Sledovali jsme začlenění ukrajinských žáků a dalších žáků s OMJ do třídních kolektivů, vzdělávací 

pokroky a adaptaci na nové prostředí. Velkou práci odvedly i vychovatelky ve školní družině. 

Většina žáků byla přijata v prvním kole přijímacího řízení, některým byla nabídnuta pomoc při výběru 

jiných možností studia. Podařilo se zajistit další vzdělávání i ukrajinskému žáku.  Sledovali jsme 

odevzdání zápisových lístků ve stanoveném termínu.  

Průběžně byly objednávány doporučené kompenzační pomůcky pro žáky se SVP.    

Veškeré vzdělávací akce v rámci DVPP, schůzky s pracovnicemi PPP Karlovy Vary a SPC Karlovy Vary, 

SPOD Karlovy Vary, pracovnicemi OSV Nejdek, PČR v Nejdku, dále s VP některých základních škol 

probíhaly standardně. Pro některá setkání jsme nadále volili webináře, které se osvědčily v době 

distanční výuky. 

Ve školním roce 2021/ 2022 osmým ročníkem neukončil povinnou školní docházku nikdo.    

Z devátého pokračuje v dalším studiu 42 žáků. Jedna žákyně si přihlášku k dalšímu vzdělávání 

nepodala, letos byly přijaty ke studiu na víceletých gymnáziích 2 žákyně. Na druhý stupeň přechází 

celkem 31 žáků, do prvního ročníku pravděpodobně v září nastoupí 33 žáků. 

 

V Nejdku dne 30. 6. 2022 

Mgr. Irena Mihališinová, 1. stupeň, Mgr. Eva Nováková, 2. stupeň, Ing. Lada Budinská (ŠMP) 
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Příloha č. 2 

Výčet kulturních, sportovních a primárně preventivních akcí školy 
 

Měsíc  Akce Zúčastnění žáci 

zá
ří

 

10. Primárně preventivní beseda s Policií ČR  7. ročník 

14. Vlčí exkurze – adaptační dopoledne (přechod na 2. stupeň) 6. ročník 

20. Svět záchranářů – Svět bezpečí 9. A 

21. Svět záchranářů – Svět ohně 3. A 

22. Beseda v městské knihovně 1. r. 

22. Úvodní zasedání školního parlamentu – volba vedení třídní poslanci 

22. Přespolní běh, ZŠ Krušnohorská Karlovy Vary vybraní žáci 6. – 9. r. 

24. Beseda v městské knihovně 5. r. 

27.  Beseda v městské knihovně 3. r. 

27. Uběhneme maraton? 1. stupeň 

29. Beseda v městské knihovně 4. r. 

29. Inženýr Junior, SPŠ Ostrov vybraní žáci 9. r. 

ří
je

n
 

4. Beseda v městské knihovně 2. r. 

6. Svět záchranářů – Svět bezpečí 9. B 

7. Beseda v kinokavárně - Recykliteratura 9. r. 

7. Bruslení  2. r. 

11. Cestovatelské kreslení s Adolfem Dudkem 1. r. 

14. Výstava středních škol vycházející žáci 

14. Bruslení  2. r. 

15. Vlastivědná exkurze Karlovy Vary 9. B 

20. Inženýr Junior, SPŠ Ostrov vybraní žáci 9. r. 

21. Svět záchranářů – Svět rizik 2. r. 

21. Bruslení  5. r. 

lis
to

p
ad

 4. On-line projekt se ZŠ Nová Role – výuka AJ 5. r. 

4. Bruslení 2. r. 

4. Beseda s K. Smolíkovou – Dějepisný komiks 7. r. 
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4. Vyhodnocení prací z besedy Recykliteratura 9. r. 

11. Bruslení 2. r. 

18. Bruslení  1. r. 

24. Inženýr Junior, SPŠ Ostrov vybraní žáci 9. r. 

25. Bruslení  1. r. 

p
ro

si
n

ec
 

1. Svět záchranářů – Svět ohně 7. A, B 

2. Blok primární prevence – Světlo Kadaň 8. A, 5. A 

3. Mikulášská nadílka na 1. stupni a MŠ Husova 5. A 

6.  Mikulášská nadílka v MŠ Nerudova a DZR Matyáš 5. A 

7.  Rozsvěcení vánočního stromečku 1. stupeň 

8. Návštěva planetária Gymnázium Cheb 6. A, B 

8. Blok primární prevence – Světlo Kadaň 8. B, 5. B 

13. Mediální výchova (film, beseda, další aktivity napříč předměty) 3. r. 

21. Vánoční besídky (vánoční tradice) 1. – 9. r. 

le
d

en
 

6. Bruslení  5. r. 

13. Bruslení 5. r. 

19. Projekt Inženýr Junior, SPŠ Ostrov vybraní žáci 9. r. 

ú
n

o
r 

7. Beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou 6. r. 

9. Projekt Inženýr Junior, SPŠ Ostrov vybraní žáci 9. r. 

14. Primárně preventivní beseda s městskou policií – Šikana a násilí 4. r. 

15. Beseda s představiteli farmy Kozodoj 4. r. 

7. – 
11. 

Lyžařský kurz Potůčky 8. a 9. r. 

b
ře

ze
n

 

9. Projekt Inženýr Junior, SPŠ Ostrov vybraní žáci 9. r 

10. Primárně preventivní beseda – sexuální výchova 7. r. 

22. Velikonoční knihovna 3. r. 

23. Turnaj v basketbale  8. a 9. r. 

24. Den otevřených dveří vybraní žáci 5. r. 

29. Okresní kolo olympiády v ČJ vybraní žáci 9. r. 

d
u

b
en

   
   

   
   

   
  

7. Beseda: Náboženství 7. r. 

7. Beseda: Holocaust 9. r. 
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11. Beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou 1. r. 

12. Turnaj v basketbale 6. a 7. r. 

13. Exkurze: Statek Bernard 1. r. 

19. Dopravní hřiště Karlovy Vary  - Průkaz cyklisty  4. A 

19. Svět záchranářů: program Svět bezpečí 8. A 

19. Minifotbal  6., 7. r. 

20. Minifotbal 8., 9. r. 

20. Dopravní hřiště Karlovy Vary  - Průkaz cyklisty 4. B 

20. Svět záchranářů: program Svět ohně 3. B 

20. Legiovlak 9. r. 

25. Česká společnost AIDS pomoc - Beseda o AIDS/HIV 9. r. 

28. Štafetový běh 1. stupeň 

kv
ět

en
 

2. Besedy spol. Caliditas - Kyberbezpečnost 6. r. 

3. Besedy spol. Caliditas – Kritické myšlení 7. a 9. r. 

4. Besedy spol. Caliditas – Environment 2020+ 4. a 5. r. 

5. Besedy spol. Caliditas – Trh práce 8. r. 

6. Besedy spol. Caliditas – Virtuální akademie 6. a 8. r. 

17. – 
18. 

Křížem krážem Křižákem – přespolní běh 1. st. 

20.  Křížem krážem Křižákem – vyhodnocení závodu 1. st. 

25.  Školní výlet Říp 7. A, 8. A 

31. Beseda se spisovateli M. Fišarovou a M. Reilem 4. a 5. r. 

če
rv

en
 

1. Besedy spol. Caliditas – Virtuální akademie 6. a 8. r. 

3.  Školní výlet Křížová cesta, okolí Nejdku 7. B 

7.  Školní výlet Karlovy Vary 6. B 

7.  SPŠ Ostrov – projekt Technika je zábava vybraní žáci 8. r. 

7. 
Den dětí – projekt dopravní výchova, mimořádné události, osobní 
bezpečí 

1. stupeň 

8. Zdravá generace – dotazníkové šetření KHS 5. A; 7. A, B; 9. A 

8. Školní výlet ZOO Chomutov 3. r. 

9.  Školní výlet Karlovy Vary 6. A 

9. Projekt Inženýr Junior, SPŠ Ostrov vybraní žáci 9. r 
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9. Školní výlet Techmania Plzeň 4. a 5. r. 

14. Školní výlet - Terezín 9. A, B 

15. Školní výlet – Boží Dar 1. r. 

21. Fotbalový turnaj na ZŠ Karlovarská vybraní žáci 2. st. 

23. Školní akademie škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Příloha č. 3 

Výčet akcí školní družiny 

září  1. 
Zahájení školního roku, zápis dětí do ŠD.  
Seznámení s bezpečností, řádem, režimem a provozem ŠD                   

  Kamarádi - seznamování a poznávání okolí školy 

  10. Malování na chodník „ Vzpomínka na prázdniny“ 

  17. „Putování za zvířátky“ naučná stezka (1.+ 3.oddělení) 

říjen   Projekt „Barevný podzim“  

   7. „Podzimní vyrábění“ - návštěva Městské knihovny (3. oddělení) 

   8. „Podzimníčci“ - přírodovědná kvízová soutěž na školním hřišti (2.+ 4.oddělení) 

listopad     Dokončení projektu „Barevný podzim“ 

  11.  Halloweenské odpoledne - radovánky pro děti a rodiče (přesunuto z října) 

  22. 
„0 papírovém drakovi“ divadelní představení plzeňského divadla „Dráček“ 
(přesunuto z října) 

  25. Výlet na Tisovou - naučná „Lesní stezka“ 

     Zahájení adventu, výzdoba 

prosinec   3. Nadílka od Mikuláše 

 10. „Kouzelná vločka“ divadelní představení plzeňského divadla „Dráček“ 

 17. Vánoční besídka - pásmo koled, básní a soutěží 

 20. Vánoční družinová nadílka ( překvapení pod stromečkem) 

leden 30. „Družinové vysvědčení“ -  1. ročník 

únor 
 2. 

 Sněhový trojboj -  soutěže ve sněhu (přesunuto z ledna) 

  8. Zimní olympijské hry -  zahájení a prezentace 

 14. Valentýnské vyrábění 

 18.  Slavnostní ukončení družinových ZOH – vyhodnocení sportovců 

 24. „Maškarní karneval“ - celodružinová akce 

březen  „ Jaro“ - projekt 

  10. „Měsíc knihy“ návštěva městské knihovny - beseda, znalostní kvíz 

  23. „O bolavém zoubku“ divadelní představení plzeňského divadla „Dráček“ 

   Projekt „Naše tělo - zdravá výživa“ 

 
  duben 

 
13. 

„Velikonoční zajíček“ - vycházka na Křížový vrch, plnění úkolů 
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 20. Pískování - přáníčko pro maminku s odborným dohledem (3. oddělení) 

 22. Pískování - přáníčko pro maminku s odborným dohledem (1. oddělení) 

 28. Beseda s policií (1. a 3. oddělení) 

 29. „Pálení čarodějnic“ - stezka, hledání pokladu, opékání vuřtů na školní zahradě  

 květen  3. Beseda s policií (2. a 4. oddělení) 

 
 

 
 

Den matek - vyrábění přáníček 

 19. Projekt „Svět pohádek“- prezentace 

 24. „Jak se chtěl vodník ženit““ divadelní představení plzeňského divadla „Dráček“ 

   „Pexeso“ - celodružinový turnaj 

červen 
2. 

Atletický trojboj – celodružinová akce (přesunuto z května) 

 3. Výlet do Hopa, hopa - dětské centrum ve Staré Roli (2. a 4. oddělení) 

 9. Výlet do Hopa, hopa - dětské centrum ve Staré Roli (1. a 3. oddělení) 

 14. Finále v pexesu (4 finalisté) 

 17. Slavnostní vyhlášení Atletického trojboje a Pexesa - předání diplomů a medailí 

 22.  Beseda s pracovníkem záchranné stanice zvířat na Bublavě s ukázkou soviček 

 23.  Výlet na Tisovou s naučnou stezkou „Zajímavá příroda“ (1. a 3. oddělení) 

 28.  Družinová pouť - zahradní slavnost (celodružinová akce) 

 30. „Družinové vysvědčení“ -  1. ročník 
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Příloha č. 4 

Certifikát fondu Sidus 

 

vracíme dětem úsměvy 

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-
MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z.ú. 

Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu 
léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. 

Základní škola náměstí Karla IV. 423, 
Nejdek, 362 21 

vydaný dne 10.02.2022 

 
 


