Základní škola Osek, okres Teplice
Hrdlovská 662, 417 05 Osek, IČO: 49087011
tel., fax: 417 837 125, e-mail: zsosek@zsosek.cz

Výroční zpráva
o činnosti školy
ve školním roce 2011/2012
podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovení § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.

Na vědomí:

Město Osek
Školská rada při ZŠ Osek

V Oseku 7. 10. 2012

Zpracoval: Mgr. Luboš Čapek
ředitel školy

Část I.

Základní údaje o škole

Název školy, sídlo:

Základní škola Osek, okres Teplice
Hrdlovská 662, 417 05 Osek

Zřizovatel školy:
IČO:

Město Osek
49087011

Právní forma:
REDIZO:

příspěvková organizace
600 084 892

Charakteristika školy:
Základní škola Osek je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky. Výuka je realizována
ve dvou budovách vzdálených asi 700 m. V budově v Nelsonské ulici, která se nachází nedaleko
náměstí, jsou umístěny třídy I. stupně školy a školní družina. Budova v Hrdlovské ulici je sídlem
vedení školy, II. stupně, školní jídelny a školní družiny. Je situována do panelového sídliště na
severozápadním okraji města.
Součásti školy:
základní škola
školní družina
školní jídelna

IZO
102 465 703
116 800 241
102 705 232

výkony
391 žáků
118 dětí
244 žáků ZŠ

24 dětí MŠ

101 ostatních strávníků

Adresa pro dálkový přístup: www.zsosek.cz
Vedení školy:

Mgr. Luboš Čapek
Mgr. Marcela Součková
Mgr. Marcela Štiková
Olga Fazekašová

ředitel školy
zástupce statutárního orgánu, zástupce pro 2. st.
zástupce pro 1. st. a ŠD
vedoucí školní jídelny

Školská rada při ZŠ Osek
za zřizovatele:

p. Jana Krtková, vedoucí správního odboru MěÚ Osek,
Mgr. Vlastimila Bártová, učitelka ZŠ Duchcov
z řad pedagogických pracovníků školy: Mgr. Marcela Součková, zástupce ředitele školy,
Mgr. Jitka Lindová, učitelka 1. st. ZŠ.
z řad zákonných zástupců žáků:
p. Kateřina Slovanová, Osek – předsedkyně škols. rady.
p. Pavlína Zadinová, Osek
Část II.

Přehled oborů vzdělávání

Vzdělávání ve všech ročnících probíhalo ve vzdělávacím oboru 79-01-C/01 Základní škola podle
školního vzdělávacího programu ČTYŘLÍSTEK Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání. Název školního vzdělávacího programu Čtyřlístek (ŠVP) vychází ze zaměření na 4
oblasti - výpočetní technika, sport, práce s žáky, vyžadujícími speciální péči a výchova ke slušnosti
a toleranci. Proto je od 6. ročníku navýšen počet hodin tělesné výchovy na 3 týdně, informatika se
začíná učit od 2. ročníku a počet hodin je 3x vyšší než je povinné minimum. Celkem 17 žáků
vyžadujících speciální péči se vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu. Tři žáci se
vzdělávají podle § 38 školského zákona.
V průběhu roku jsme upravovali ŠVP, aby odpovídal změnám platných předpisů a potřebám žáků.
Přehled tříd
Počet tříd

Celkový počet žáků

Průměr. počet žáků na třídu

třídy ZŠ (k 30.9.2011)

18

391

21,7

oddělení ŠD

5

118

23,6

Ve školní družině byl v době od 6 do 8 hodin a od 14 do 16 hodin zachován provoz ve 3 odděleních
s tím, že po snížení počtu dětí během dne se od 15 hodin a 15,30 oddělení postupně spojila. V době
od 12,30 do 14 hodin byl provoz rozšířen na 4 oddělení a 2 vychovatelky byly zaměstnány jen na
částečný úvazek.
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Počty žáků podle tříd k 30. 6. 2012
1. stupeň
Třída

Chlapci

1.A
1.B
1.C
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
celkem 1. st.

Děvčata

Třídní učitel

Celkem

12
9
9
13
14
12
11
13
12
4
3

11
14
14
12
9
8
11
12
12
14
15

23
23
23
25
23
20
22
25
24
18
18

112

132

244

Mgr. Zítová Lenka
Mgr. Převrátilová Renata
Mgr. Szturcová Eva
Mgr. Špinková Lenka
Mgr. Ernstová Lenka
Mgr. Vokounová Lenka
Mgr. Horáková Olga
Mgr. Paterová Marcela
Mgr. Lindová Jitka
Mgr. Kuklová Lenka
Mgr. Kavková Ivana

2. stupeň
Třída

Chlapci

Děvčata

třídní učitel

Celkem

6.A
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

15
13
10
7
12
6
3

13
8
8
14
12
10
13

28
21
18
21
24
16
16

celkem 2. st.

66

78

144

178

210

388

Celkem

Činnost školní jídelny ZŠ Osek
forma: školní jídelna s kuchyní

Mgr. Procházková Ivana
Hajný Zdeněk
Mgr. Sklepník Jan
Mgr. Tylová Jiřina
Mgr. Trägnerová Jaroslava
Mgr. Šátková Jitka
Mgr. Šímová Jana

IZO součásti: 102 705 232

Kapacita školní jídelny v síti škol k 31. 8. 2012
Počet strávníků školní jídelny ve škol. roce 2011/2012
z toho dětí ze škol zřízených obcí
z toho pracovníků školy
z toho cizích strávníků –doplňková činnost
Počet vydaných obědů ve školním roce 2011/2012 v tis.

400
374
283
39
52
47 803

Mzdové náklady všech zaměstnankyň ŠJ byly z 91% hrazeny z prostředků MŠMT a z 9%
z doplňkové činnosti školní jídelny.
Část III.

Personální zabezpečení činnosti školy

Přehled o pracovnících školy
Součásti
školy

ZŠ
ŠD
ŠJ

Počet pracovníků celkem

Počet pedagogických pracovníků

Fyzic.

přepoč.

fyzic.

z toho kvalif.1)

přepoč.

z toho kvalif.

37
4
5

35,7
2,9
5

27
4
0

20
2
-

25,6
2,9
0

20
2
-

1)

Ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Jeden nekvalifikovaný pg. pracovník si doplňuje kvalifikaci studiem.
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Věková skladba učitelů
Učitelé celkem

Do 35 let

Nad 35
do 45 let

Nad 45
do 55 let

Nad 55 do
důchod. věku

Důchodový věk

27
Kvalifikovaní
Nekvalifikovaní

7
4
3

8
6
2

8
6
2

4
4
0

0
0
0

Část IV.

Zápis k povinné školní docházce

Zápis do 1. ročníků proběhl dne 2. února 2012. K zápisu se dostavilo celkem 74 dětí (včetně 9 dětí
s loňskými odklady školní docházky). Z toho 1 dítěti byl povolen odklad školní docházky na
základě vyjádření odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení. Dalšímu dítěti
byl na základě vyjádření příslušného školského poradenského zařízení povolen předčasný nástup
k plnění povinné školní docházky. Další 2 děti nastoupily od 1. září 2012 do 1. třídy do jiných škol.
K 1. září 2012 nastoupilo do 1. ročníku 68 žáků, kteří byli rozděleni do 3 tříd.
Část V.

Výsledky výchovy a vzdělávání

Výsledky výchovy a vzdělávání k 31. 8. 2012
Počet žáků
Celkem

CELKEM

388

Počet
integrovaných
a zdravotně
postiž.

Prospělo
s vyznamená
-ním

17

207

Prospělo

Neprospělo
z toho po
opravných
zkouškách

173

4

z toho
opakuje
ročník

8

Počet žáků
se zkouškami
v náhr.
termínu.

3

0

Výsledky výchovy a vzdělávání k 31. 8. 2012 (pokračování)
Počet žáků celkem Počet žáků
s 2. st. z chování
CELKEM

388

Počet žáků
se 3. st. z chování

6

3

Zameškané
hodiny omluvené
18062+22256

Zameškané
hodiny neomluv.
32+42

Ve školním roce splnilo k 31. 8. 2012 povinnou školní docházku do ZŠ celkem 37 žáků, z toho 1
v 7. ročníku a 4 žáci v 8. ročníku. Všichni žáci, kteří ukončili školní docházku, byli přijati ke studiu
na středních školách nebo středních odborných učilištích. Do osmiletých gymnázií odešli
z 5. ročníku 2 žáci. Jedna žákyně přestoupila na základní školu speciální.
V tomto školním roce bylo integrováno do běžných tříd 17 žáků s vývojovými poruchami učení.
Všichni byli zařazeni do nápravných skupin, v nichž s nimi pracovali proškolení pedagogové.
Kurs komunikativních dovedností (logopedickou nápravu) vede Mgr. Kavková. Ve 31 lekcích bylo
zapsáno 14 žáků, u nichž bylo úspěšně napraveno 15 hlásek. Žáci s vážnějšími vadami řeči
docházeli zároveň i logopedovi do PPP Teplice. 10 žáků pokračuje s nápravou v dalším roce.
Část VI.

Plnění minimálního preventivního programu ve školním roce 2011 -2012

Minimální preventivní program je určen pro žáky a pedagogické pracovníky a má vést k pozitivní
změně klimatu školy s minimem kázeňských problémů žáků ve škole i mimo ni. Ve školním roce
2011-12 jsme opět vycházeli z aktuálního stavu rizikových faktorů ve škole a ze zkušeností let
předešlých. Preventivní program probíhal ve třídách 1. a 2. stupně a ve školní družině.
Na 1. stupni zajišťovala a koordinovala prevenci Mgr. Lenka Zítová. Konkrétní témata pak
prezentovaly žákům třídní učitelky, neboť děti dobře znají a vědí, na kterou problematiku se
zaměřit.
Na 2. stupni je školní preventistkou Mgr. Ivana Procházková. Po celý školní rok vedli třídní učitelé
žáky ke zdravému životnímu stylu. Předmět Výchova ke zdraví je pouze v 6. a 7. ročníku, pro 8. a
9. ročníky (nejrizikovější skupiny) byla proto problematika drog a sexuální výchovy zařazena i do
předmětu Občanská výchova, téma Rozvoj osobnosti a Životní perspektivy. I v tomto školním roce
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bylo naším úkolem snížit počet žáků – kuřáků, žáků, kteří začínají užívat drogy a konzumovat
alkohol. Zaměřili jsme se na hrubé a vulgární chování žáků mezi sebou, ale i k učitelům a ostatním
zaměstnancům školy. Nelehkým úkolem pro všechny vyučující byla třída 6. A, která vznikla
spojením dvou pátých tříd. Proto byl v první řadě v této třídě kladen důraz na vytvoření zdravého
kolektivu a pozitivního klimatu ve třídě. Za tímto účelem byl využíván „vrstevnický program“.
Plánované přednášky a besedy, které proběhly tak, jak byly uvedeny ve školním preventivním
programu:
září – „Světluška“ –spolupráce DDM Osek, cíl akce - empatie s nevidomými
říjen – beseda s p. Pavlem Pabiánem, cílová skupina - 8. a 9. ročníky, téma - bezpečný sex, drogy.
Pro 9. ročníky beseda navazovala na předcházející rok.
– projekt Zdravý životní styl
– projekt Mezinárodní partnerství škol. Pod vedením Mgr. Jany Šímové žáci poznávali
kamarády z jiných zemí.
listopad – filmové představení Lidice, film byl určen pro žáky 7. – 9. tříd
prosinec – beseda s PČR Duchcov - téma dopravní nehody, zbraně, základy právního vědomí
– návštěva Azylového domu v Oseku, žáci 7. ročníku
– Advent ve škole, vánoční koncert
duben – Beseda s pracovníky K- centra Most k naději – pro žáky 8. ročníků
květen – projekt Olympiáda jinak
Žáci i rodiče měli možnost po celý školní rok konzultovat své problémy se školním metodikem
prevence či s výchovnou poradkyní Mgr. Jiřinou Tylovou. Schránka důvěry byla pro nezájem žáků
zrušena. Motivací pro zlepšení chování a přípravy na vyučování bylo i v letošním školním roce
měsíční hodnocení žáků a jejich zveřejnění na nástěnce.

Část VII.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Celoroční činnost:
Na 1. stupni pracoval pěvecký sbor - 47 žáků- pod vedením Mgr. Vokounové a Mgr. Špinkové.
Vystupoval při různých společenských příležitostech (např. výstavy v ITC Osek, rozsvícení
vánočního stromu v Oseku a Háji, Advent ve škole, vánoční koncert v klášteře).
Školní sportovní klub při škole v Oseku je členem Asociace školních sportovních klubů a má asi 350
členů, převážně žáků a učitelů ZŠ. Jeho členové se zúčastňují sportovních soutěží, které se organizují na
úrovni školy, okresu a kraje. Součástí ŠSK je též oddíl odbíjené. Smíšené družstvo dospělých skončilo
v amatérské soutěži VOSA na 13. místě z 33 účastníků.
Škola pronajímá prostory a spolupracuje s některými zájmovými organizacemi, především těmi, které
pracují s dětmi a mládeží:
– tělocvičny oddílům TJ Baník Osek, Sokol Osek,
– učebny pro činnost hudebních oborů ZUŠ Duchcov
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Škola je zapojena do programu prodeje dotovaných mléčných výrobků a kromě toho nabízí žákům i
možnost nákupu svačin. Škola je zapojena též do programu Ovoce do škol, podporovaného MŠMT a
dotovaného EU.
Škola byla zapojena do projektu Zavedení informačního systému do škol Ústeckého kraje, jehož
cílem byla příprava, vývoj a spuštění informačního systému, elektronické třídnice a žákovské knížky,
které umožňují internetovou průběžnou komunikaci mezi školou, žáky a jejich zákonnými zástupci. Od
září 2011 byl systém spuštěn ve všech ročnících školy. V rámci projektu získala škola 10 ks noteboků.
Žáci se zúčastnili projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich
rozvoj a testování žáků 5. a 9. tříd organizovaných ČŠI. V 5. a 9. ročníku proběhlo též testování
informační gramotnosti žáků.
Akce pro veřejnost pořádané školou:
V prosinci 2011 škola připravila Advent ve škole, na němž kromě vánočních tradic předvedli program
žáci i pedagogové.
Před Velikonocemi škola připravila prezentaci velikonočních tradic v budově Hrdlovská.
V květnu 2012 škola realizovala projekt Olympiáda jinak. Žákovská štafeta proběhla městem na
stadion, kde byla olympiáda slavnostně zahájena. Pak žáci absolvovali různé sportovní disciplíny.
V samotném závěru roku jsme se rozloučili s vycházejícími žáky slavnostním předáním vysvědčení na
městském úřadě za přítomnosti rodičů.
Účast v soutěžích
Školních kol olympiád se zúčastnilo 138 žáků. Počty řešitelů školního kola: dějepisná olympiáda - 12
účastníků, olympiáda v anglickém jazyce - 12, olympiáda v českém jazyce - 24. Proběhlo i školní kolo
matematické soutěže Pythagoriáda – 90 žáků. Žáci 5. tříd se zúčastnili okresní soutěže Informáček.
V přírodopisné soutěži Scholy Humanitas - Vodní svět obsadili naši žáci 2. – 5. místo.
Některé sportovní soutěže pořádané MŠMT a AŠSK: účast – florbal, volejbal, minifotbal, přehazovaná,
vybíjená, přespolní běh, minivolejbal, Pohár rozhlasu, kopaná Mc Donald’s Cup. V těchto soutěžích
obsazovali žáci 2. až 6. místa. Lehkoatletický čtyřboj - 1. místo v okrese. Nejúspěšnějším sportem byl
stolní tenis, starší děvčata vyhrála okresní kolo a postoupila do kola krajského, kde obsadila 6. místo.
Další soutěže: recitační soutěže Osecká sovička, školní pěvecká soutěž Zpívánky pod Stropníkem,
Evropský den jazyků - soutěž týmů prověřující znalosti žáků z AJ, ČJ a NJ - 120 soutěžících žáků;
Mezinárodní den mateř. jazyka s ITC Osek, „O nejnazdobenější vánoční pečivo“, školní soutěže –
Podzimní strašidýlka, Zimní postavičky, Čarodějnice.
Jednorázové akce:
V září 2011 a květnu 2012 se žáci zúčastnili v rámci německého projektu XENOS sběru ovoce a
úklidu zahrad v klášteře. V lednu proběhl lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku. Pětidenního
výcviku se zúčastnilo 30 žáků v penzionu Mikulka v Mikulově. V lednu a únoru absolvovalo 108
žáků 2. a 3. ročníku plavecký výcvik v bazénu v Bílině. V červnu se uskutečnil desetidenní
ozdravný pobyt pro 177 žáků v Plasech u Plzně.
Další akce: Hledání pokladu pro1. třídy, Noční škola – 1. stupeň, Jsme dobrá parta - adaptace nově
vytvořených tříd, projekt Putování za sluníčkem – 2. třídy, Čarodějný den.
Žáci 8. ročníku realizovali pod vedením J. Zenkové pro žáky 1. stupně kurz 1. pomoci. DDM
každoročně pořádá pro žáky akci na podporu nevidomých s názvem Světluška. Dále škola pro žáky
uspořádala vánoční výtvarné dílny.
Besedy a přednášky na téma Sexualita a drogy, besedy s policií Duchcov, Ajax, besedy v městské
knihovně; účast na výukových programech DDM Osek, planetárium a botanická zahrada Teplice,
Centrum ekologické výchovy VIANA – Litvínov, Mezinárodní den mateř. jazyka ITC Osek, beseda
se členem Horské služby.
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Divadelní představení: Divadlo M, Divadlo Most, Divadlo Narcis Praha, Divadýlko Kuba, Koncert
smyčcového kvarteta Filharmonie Teplice. V kině Duchcov - filmové představení Lidice a pořad
Vývoj rockové hudby.
Výlety a exkurze: ZOO Ústí n.L., Praha, Plzeň, Dinopark, Ekofarma na Dlouhé Louce, Hrob –
muzeum, Jezeří – zámek, výstavy v galerii ITC Osek, Úřad práce Teplice, nabídka středních škol
Šance, klášter Osek, hrad Osek.
Školní družina připravila pro žáky následující programy: Masopust – masky, soutěže, Velikonoce –
hry, Bezpečnost – beseda s policií, Knihovna – prohlídka, čtení, Pouť – soutěže, hry
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Část VIII.

Údaje o výsledcích kontrol

V listopadu 2011 proběhla kontrola pracovníky Krajské hygienické stanice, pracoviště Teplice,
zaměřená na obě budovy školy. Drobné závady na osvětlení a malování byly odstraněny do konce
roku 2011. Další kontrola pracovníky KHS proběhla v lednu 2012 ve školní jídelně a neshledala
žádné závady. Kladně byla hodnocena skladba jídelníčku.
Část IX.

Hospodaření školy za rok 2011

Část I. -

Příjmy
22 314 679,10 Kč
20 784 040,77 Kč
1 530 638,33 Kč

Celkové příjmy
Dotace ŠÚ a MěÚ
Ostatní příjmy

Část II. -

Výdaje

Investiční výdaje celkem
Neinvestiční výdaje celkem
Z toho
│ náklady na mzdy pracovníků
│ odvody zdravot. a sociál. pojištění
│ výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky
│ výdaje na další vzdělávání pracovníků
│ ostatní provozní náklady

21 488 679,63 Kč
11 337 978,00 Kč
3 800 639,11 Kč
180 251,21 Kč
40 657,00 Kč
6 129 154,31 Kč

Hospodaření s prostředky zřizovatele skončilo přebytkem ve výši 822 209,29 Kč – využití
na vybavení učeben chemie a fyziky. Akce započatá v r. 2011 a dokončení v březnu 2012.
Zřizovatelem stanovené závazné ukazatele byly dodrženy.
Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu skončilo přebytkem ve výši 11,- Kč a vrácení na
Krajský úřad Ústeckého kraje.
Hospodářská činnost školy spočívala především v pronájmu prostor školy a stravování cizích
strávníků ve školní jídelně. Výsledek hospodářské činnosti za rok 2011 vykazuje zisk ve výši
3 779,18 Kč.
Celkové hospodaření školy v roce 2011 skončilo tedy přebytkem ve výši 825 999,47 Kč. Výše
přebytku byla způsobena převedením započaté zakázky ve výši 590 tis. Kč do roku 2012.
HV byl v následujícím roce na základě rozhodnutí zřizovatele převeden ve výši 24 000,00 Kč do
fondu odměn a 801.988,47 do rezervního fondu.
Část X.

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola se stala partnerem v projektu Přírodní vědy s chutí a zajímavě, financovaného z prostředků EU a
Ústeckého kraje. V rámci projektu připraví učitelé soubory pracovních listů s pokusy pro přírodopis,
chemii a fyziku. K tomu účelu dostala škola zapůjčeny nové pomůcky v hodnotě 600.000,-Kč.
Škola úspěšně podala na MŠMT projekt EU peníze školám. V rámci projektu vytvoří učitelé 27 sad
digitálních učebních materiálů a škola získá prostředky na individualizaci výuky čtenářské a matematické
gramotnosti a na vybavení digitální technikou. V březnu bylo na 1. stupni instalováno z prostředků
projektu 6 interaktivních tabulí a na 2. stupni 5 interaktivních dataprojektorů. Kromě 2 nových serverů
byly vyměněny počítače v učebně VT na 1. stupni. Monitorovací zpráva za 1. období byla schválena.
Na základě úspěšné spolupráce na eTwinningovém projektu Christmas is fun! (2010) se několik
vyučujících z partnerských škol dohodlo na vypracování nového projektu s názvem „Let’s Go On a
Treasure Hunt!“. Mgr. Jana Šímová se ujala koordinace projektu a zpracování žádosti o grant v rámci
programu Comenius – Partnerství škol. Tento projekt prošel úspěšně schvalovacím řízením a EU jej
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finančně podpořila částkou 17.000 Euro. Partnery ve dvouletém multilaterálním projektu se staly školy
z polského Grybowa, italského Ercolana a španělské Val D Alba.
Ve školním roce 2011/2012 žáci pracovali na projektových aktivitách (vytvoření loga projektu,
projektové mapy, týmových puzzle, slide show o ZŠ Osek, prezentací a výtvarných děl o Oseku, Praze a
naší zemi, on-line puzzle znaku našeho města, vyrobení vánočních přání, dárků a adventních kalendářů
pro partnerské školy) a účastnili se projektových setkání. První setkání proběhlo v říjnu 2011 na naší ZŠ
v Oseku, koordinující škole. Projektové aktivity a výlety za krásami naší země (Praha, Českosaské
Švýcarsko, Cisterciácký klášter v Oseku, Regionální muzeum v Teplicích) proběhly za účasti 13 žáků
naší školy a 2 vyučujících a 20 studentů a 8 vyučujících ze zahraničních partnerských institucí. Druhé
setkání se konalo v březnu 2012 v italském Ercolanu. Výjezdu do Itálie se účastnilo 10 žákyň našich 8. a
9. ročníků a 2 vyučující. Účastnice měly možnost navštívit Herculaneum, Pompeje, Neapol a NP Vesuv.
Po ukončení prvního roku projektu byla Mgr. Janou Šímovou sepsána „Průběžná zpráva partnerství
škol“, jejíž znění bylo Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy schváleno.
Část XI.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci CŽV

Účast na akcích DVPP byla znatelně ovlivněna nedostatkem finančních prostředků. Z toho důvodu
se pg. pracovníci školy zúčastnili pouze několika kurzů, odborných seminářů či jiných vzdělávacích
akcí (celkem 30), které byly buď zdarma nebo byly hrazeny z projektu EU peníze školám. Jednalo
se o vzdělávací akce pro učitele k novým metodám učení, dále pro metodika primární prevence a
výchovného poradce. V září se všichni pg. zaměstnanci zúčastnili odborného semináře k tvorbě
digitálních učebních materiálů. Devět učitelů 1. stupně zahájilo v září kurz anglického jazyka.
V červenci 2012 dokončil ředitel školy Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Část XII.

Správa budov a majetku školy

Škola spravuje 2 budovy v majetku města: v Hrdlovské 662 a v Nelsonské 263.
Během školního roku proběhly kromě drobné údržby následující opravy většího rozsahu:
v budově Nelsonská - sanační omítky v suterénu
- instalace žaluzií v 6 učebnách
- oprava objektu skleníku - zasklení
- čištění a oprava krytů jímek na nádvoří
- instalace 6 ks interaktivních tabulí + server + 23 repas. PC
- žákovský nábytek do 1 učebny
- kontrolní prohlídka střechy, nezbytné opravy
v budově Hrdlovská - oprava podlah v šatně a školní družině
- malování hlavních chodeb, učebny školní družiny
- pořízení 2 ks notebooků pro informační systém + server
- instalace 5 ks interaktivních dataprojektorů
- pořízení myčky a plynových stoliček do školní jídelny
- výměna vjezdových vrat do areálu
V roce 2013 bude nezbytné řešit zateplení a výměnu oken v budově Nelsonská (již probíhá příprava
projektu) včetně sanace fasády (římsy a padající obklad). Výhledově budou vyžadovat rekonstrukci
sociální zařízení a nezbytná oprava střechy. Z vhodného dotačního titulu by mohl být upraven pozemek
školy na přírodní sportoviště.
V budově Hrdlovská je zpracována studie na modernizaci kotelny s využitím obnovitelných zdrojů.
Pracovníci KHS doporučují zabývat se rekonstrukcí osvětlení tabulí a obnovou vybavení školní kuchyně.
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