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NAŠE ŠKOLA 
 

 rodinná atmosféra školy s dlouholetou tradicí 

 výborná dopravní dostupnost 

 poloha ve středu města i uprostřed zeleně 

 škola po zateplení a výměně oken 

 spolupráce s rodiči, otevřená komunikace 

 vstřícný a partnerský přístup ke všem 

 individuální přístup k žákům 

 originální akce pro děti 

 moderní učebny s interaktivními tabulemi 

 nová učebna českého jazyka a přírodopisu 

 výuka angličtiny s rodilým mluvčím 

 výuka plavání 

 družina od 6:00 do 16:00 

 partnerství se školami v Breitenbrunnu, Nattheimu a v Toužimi 

 

FILOZOFIE ŠKOLY 
 

Cílem školy je zdravě sebevědomý žák, který dokáže: 

 přijímat zodpovědnost za sebe a své chování vůči ostatním 

 brát ostatní takové, jací jsou, a navzájem si pomáhat 

 vyjádřit a zdůvodnit svoje názory – vhodnou formou, s respektem vůči druhému 

 rozvíjet své psychické, fyzické i emocionální zdraví 

 spoluvytvářet a respektovat pravidla třídy, školy a společnosti 

 hledat a objevovat vlastní způsoby řešení 

 plánovat a organizovat svou práci a spolupracovat s ostatními 

 pracovat s chybou – objevit ji, přijmout a napravit 

 smysluplně a užitečně použít získané poznatky a dovednosti 

 prezentovat vlastní práci 
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název školy: Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary 

(Od VII/2016) Základní škola Nová Role, příspěvková organizace 

Adresa školy: Školní 232, Nová Role 362 25 

WEB: www.zsnovarole.cz 

IČO: 709 394 54 

IZO: 1020 880 781 

Zřizovatel: Město Nová Role 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Zelená 

(do 31. 7. 2016) 

reditelzsnr@gmail.com  734 705 338 

Zástupce ředitelky: Mgr. Miroslav Starý 

(od 1. 8. 2016 zastupující ředitel) 

mistary@seznam.cz  777 772 403 

Výchovný poradce: Mgr. Miriam Velínská miri.velinska@seznam.cz  

Metodik prevence: Mgr. Lenka Sarai Kučerová 

Hospodářka školy: Silvie Tošovská sekretariat@zsnovarole.cz 353 951 136 

774 362 251 

Vedoucí školní jídelny: Veronika Machačková jidelna@zsnovarole.cz 353 951 209 

Kontakty na pedagogické pracovníky školy 

sborovna 1. stupeň  sborovnazsnr1@seznam.cz 774 362 250 

sborovna 2. stupeň  sborovna2@zsnovarole.cz 731 415 165 

Školní družina: 

Vedoucí školní družiny Dana Teuchertová 1. oddělení 776 433 384 

 Iva Botková 2. oddělení 774 818 749 

 Iveta Maxová 3. oddělení   735 170 540 

 Andrea Slívová 4. oddělení  

Součásti školy:  základní škola, školní družina, školní jídelna 
 

Školská rada: 
 

Předseda:   zástupce zřizovatele Ing. Václav Bechiňský 

Členové: zástupce zřizovatele Jan Lichnovský  

 zástupci rodičů Simona Mašková, Lenka Hegenbartová 

 zástupci školy PaedDr. Miluše Dušková, Mgr. Miroslav Starý  

 

mailto:reditelzsnr@gmail.com
mailto:mistary@seznam.cz
mailto:miri.velinska@seznam.cz
mailto:sekretariat@zsnovarole.cz
mailto:jidelna@zsnovarole.cz
mailto:sborovnazsnr1@seznam.cz
mailto:sborovna2@zsnovarole.cz
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KAPACITA 

které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

 

79-01-C/01 Základní škola   délka vzdělávání:   9 roků 

79-01-B/01 Základní škola speciální  délka vzdělávání: 10 roků 

 

Škola je právním subjektem od 1. 1. 2002. 

Škola je úplná, s devíti ročníky. Počet žáků se pohybuje okolo 300, plná kapacita školy je 540 žáků. 

Školní družina má kapacitu 100 žáků, jídelna 350 žáků. 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Pedagogičtí pracovníci 

 třída vyučující 

1.  1. A Marie Vondráčková 

2.  1. B Mgr. Jana Jelínková 

3.  2. A Mgr. Jana Hartová 

4.  2. B Mgr. Jana Rotová  

5.  3. A Mgr. Hana Tomanová  

6.  3. B Mgr. Soňa Vavrochová  

7.  4. A Mgr. Dagmar Schlapáková  

8.  4. B Mgr. Markéta Šímová  

9.  5. A PaedDr. Miluše Dušková  

10.  5. B Mgr. Jana Rokoská  

11.  6. A Bc. Radek Veselý 

12.  7. A Mgr. Lenka Sarai Kučerová  

13.  8. A Mgr. Miroslava Müllerová/Háblová  

14.  8. B Mgr. Miriam Velínská  

15.  9. A Mgr. Anna Zapletalová 

16.  9. B Mgr. Darina Dvořáčková 

 

 Vyučující bez třídnictví 

17.   Bc. Filip Sequens 

18.   Mgr. Olga Střelcová 

19.   Mgr. Stanislav Mach  

20.            Jana Větrovcová 

21.            Paul Williamson 

  

 Asistenti pedagoga 

22.   Zdeněk Sax 

 

 Vychovatelky školní družiny 

23.  1. oddělení Dana Teuchertová 

24.  2. oddělení Iva Botková 

25.  3. oddělení Iveta Maxová 

26.  4. oddělení Andrea Slívová 
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Ukončení smlouvy 4 (Hartová, Střelcová, Williamson, Sequens). 

Na mateřskou odešla Lenka Sarai Kučerová. 

K 31. červenci 2016 rezignovala na svou funkci dosavadní ředitelka Mgr. Jana Zelená a svůj pracovní 

poměr se školou ukončila dohodou. 

 

Provozní zaměstnanci 

Škola pro svůj provoz měla hospodářku/sekretářku školy, školníka a 4 uklízečky. 

Ve školní jídelně pracovala vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka, kuchařka a pomocná kuchařka. 

 

4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
 

Vlastnímu zápisu předcházela návštěva dětí z MŠ, při které se děti seznámily s prostředím školy. 

Zápis proběhl 28. 1. 2016. Tématem byla „Roční období“. Vedle učitelů I. stupně se do něj zapojili i 

starší žáci školy. Byly připraveny čtyři třídy – jaro, léto, podzim, zima. Budoucí prvňáčkové si ověřo-

vali hravou formou, jak umí kreslit, jestli znají barvy, tvary, orientují se v prostoru, počítají, komuni-

kují, přednesou básničku nebo zazpívají písničku. Za splněné úkoly dostaly děti obrázky a malé dá-

rečky vyrobené žáky naší školy. 
 

 

Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2015/16: 
 

počet prvních 

tříd 

Počet dětí za-

psaných do 1. 

tříd 

počet dětí 

přijatých  

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

přijatých  

po odkladu 

počet odkladů 

pro školní rok 

2016/2017 

Přestup na jinou 

školu 

2 32 37 5 3 0 

 

 

 

 

 
První školní den nových „PRVŇÁČKŮ“ 
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5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  
 

Charakteristika školy:  

- Spádovou oblast školy tvoří město Nová Role s osadami Mezirolí a Jimlíkov. Dojíždějí i žáci z Bo-

žičan, Děpoltovic, Smolných Pecí, Vysoké Pece atd. 

- Školní vzdělávací program: NOVÁ ROLE UČITELE, NOVÁ ROLE ŽÁKA. 

- Každá třída má svoji kmenovou učebnu. 

- Odborné učebny:   Fyzika a Chemie, učebna Vv a Hv, dvě jazykové učebny s dataprojektory, dvě 

multimediální učebny s interaktivními tabulemi a dvě počítačové učebny s interaktivními tabu-

lemi, nově vytvořené učebny Přírodopisu a Českého jazyka. 

- Jsme středně velká, plně organizovaná základní škola rodinného typu, která i díky velikosti a pro-

storovému uspořádání odbourává anonymitu velké školy. 

- Tím, že se všichni dobře známe, vytváříme pro žáky pohodové prostředí založené na vzájemné 

komunikaci mezi žáky a pedagogy.  

- Filosofie otevřené školy umožňuje také lépe budovat dobré vztahy s rodiči našich žáků. 

- Jako prvořadé škola vidí získání základních komunikačních dovedností jak v mateřském, tak cizím 

jazyce a počítačové gramotnosti žáků.  

- Prostorové, materiální a hygienické podmínky školy umožňují plnění ŠVP bez omezení, 

- Výchovou k toleranci se škola snaží vychovávat žáky, kteří se dokáží navzájem respektovat, ale i 

pomoci jeden druhému.  

- Škola doplňuje podle potřeby učební pomůcky, všechny počítače jsou napojeny na internet, ve 

většině kmenových tříd jsou k dispozici počítače, vyučující mají k dispozici ještě navíc 4 přenosné 

dataprojektory. 

- Vyučující mají k dispozici pro svou práci 14 notebooků. 

- Problémy s chováním a prospěchem žáků jsme řešili v případě potřeby výchovnými komisemi za 

účasti rodičů. 

- Po dohodě byla rodičům vždy umožněna návštěva ve vyučovací hodině.  

- Pracujeme na zapojení do projektu RODIČE VÍTÁNI. 

- Vyučující poskytují rodičům individuální konzultace vždy dle domluvy.    

- Pravidelně probíhaly třídní schůzky a celoškolní konzultace formou pohovorů s rodiči.  

- Prioritou školy je vychovávat samostatné a cílevědomé žáky se základním všeobecným přehledem 

ve všech vzdělávaných oblastech.  

- Ve většině tříd jsou výškově stavitelné lavice a židle.  

- Každoročně pořádáme školy v přírodě, víkendové akce, přespávání ve škole, společné projekty 

s partnerskými školami v Německu a v Toužimi, tematické exkurze a školní výlety. 

 

 
6. ZPRÁVA ZÁSTUPCE ŘEDITELE O ŠKOLNÍCH AKCÍCH A PROJEK-

TECH 
 

 

PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

ČLÁNKY V MÍSTNÍM TISKU 

Učitelé přispívají do místního dvouměsíčníku Novorolský zpravodaj.  

 

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY 
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Od 2015 začaly fungovat úplně nové www stránky. Stránky dostaly nový barevnější design laděný 

do oranžovo modra. Pravidelně se na stránkách objevují fotografie z různých akcí, měsíční plány 

školy, jídelní lístky, zapojení školy do projektů atd. 

 

MF DNES 

První třídy byly fotografovány pro MF Dnes. Jejich portréty pak vyšly jako speciální příloha k zahá-

jení školního roku. 

 

MĚSTO NOVÁ ROLE, DDM 

Škola spolupracuje s vedením města na některých místních akcích, při nichž pomáhají naši žáci a 

učitelé. Namátkou je možno uvést Pohádkový les, Mikulášskou, živý Betlém atd. 

 

ŠKOLNÍ AKCE ANEB NENÍ ZDE JEN „KLASICKÁ“ VÝUKA 

 

Naši učitelé a žáci celoročně připravují, organizují a pořádají množství akcí a činností jiných, než jen 

klasické vyučování v učebně. Spolupracují přitom s množstvím institucí a firem, které jim nabízejí 

různé zajímavé programy (namátkou např. Městská knihovna v NR, DDM N. Role, TJ Nová Role, 

Policie ČR v NR, Porcelánka Thun v NR, Krajská knihovna v KV, Krajský úřad, Divadlo KV, SOŠ 

Logistická Dalovice, Goetheschule v Breitenbrunnu, ZŠ Toužim aj.)  

 

Zde je přehled většiny školních akcí za školní rok 2015-2016. 

 

PROJEKTY, ZÁŽITKOVÉ DNY 

- Několik projektů 5.A zaměřených na vlastivědu a přírodopis  

- Spaní ve škole – Halloweenská noc (5.A, 7.-9. třídy) 

- Spaní ve škole – (5.-9. třídy) několik „přespávaček“ spojených s filmy, společenskými hrami, 

vařením, pečením a sportem 

-  „Mikulášská“ – 2. stupeň pro 1. stupeň a Mateřskou školu 

- Dreierpack projekt: pobyt 13.06. – 16.06. 2016 v Stettenhof in Mödingen: „Landwirtschaft 

gestern – heute – morgen“, Německo (vybraní žáci 4. a 7. tříd) 

- Vánoční kabaret 2015 – akce pro rodičovskou veřejnost organizovaná 1. stupněm 

- Den otevřených dveří pro rodiče – odpoledne, kdy si rodiče mohly prohlédnout školu  

- Zahradní party – neformální akce u příležitosti otevření altánku spojená s opékáním buřtů, ob-

čerstvením a přátelským popovídáním a také soutěží ve skoku do dálky 

 

 
Zahradní party, poslední zvonění 
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TURISTIKA, VÝCVIKY, EKOLOGIE 

- Putování s Varybou – turistická akce v K. Varech (1. stupeň, různé třídy) 

- Po stopách Karla IV. – turistika z KV do Lokte (5.A) 

- Plavecký výcvik K. Vary (3. třídy) 

- Bruslení na stadionu v Nejdku (duben 2016, 2. stupeň) 

- Celostátní akce „Ukliďme Česko“ (duben 2016, celá škola) 

- Různé přírodovědné a turistické vycházky, opékání vuřtů např. na Kozodoj, na Kipy aj. (různé 

třídy) 

- 72 hodin – ekologicko-dobrovolnická akce (4. a 5. třídy) 

- Turistický výlet po K. Varech, plavání v bazénu (8.B) 

 

VÝSTAVY 

- Výstava Umění Afriky, Becherova Vila, KV (5. třídy) 

- Výstava Antonína Slavíčka, KV (4. třídy) 

- Legionářský vlak (9. třídy) 

 

DÍLNY, WORKSHOPY 

- Velikonoční dílny pro MŠ – vytváření výtvarných věcí (uspořádal 1. stupeň)  

- Porcelánová školička – vybrané třídy 

- „Tonda obal“ – workshop na nakládání s odpadem (celá škola) 

- Výzdoba školy výtvarnými pracemi žáků (celá škola) 

 

DIVADLO, LISTOVÁNÍ 

-  „Cyrano z Bergeracu“ – divadlo Cheb (2. stupeň) 

- „Generálka“ – Městské divadlo K. Vary (2. stupeň) 

- 5.A – vlastní představení „Půďáci ze staré školy“ – (Divadlo Minor, Praha) 

- Kouzelnické vystoupení – Divadlo Pohoda (družina) 

 

 
Představení Půďáci ze staré školy 
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KINO, PROMÍTÁNÍ 

- „Filipíny“ – Planeta Země 3000, Thermal Malý sál (7. třídy, 6.A) 

- Kino Čas K. Vary – různá představení (druhý stupeň) 

 

KONCERTY 

- Muzikály – skupina MD Company (celá škola) 

- Koncert Karlovarského symfonického orchestru KV (KV, Lázně III.) 

 

BESEDY, PREVENTIVNÍ AKCE, JINÉ AKCE 

- „Den s Ajaxem“, K. Vary, Policie ČR, dopravní výchova (1. stupeň)   

- „Slavnostní stužkovaná“ – Kulturní dům NR (9. třída) 

- Poslední zvonění – 9. třídy 

- Týden knihoven – celá škola, knihovna Nová Role, různé akce 

- Prevence kriminality – p. Březinová Policie ČR (5. – 9. třídy) 

- Právní vědomí – p. Papežová Policie ČR (6.- 8. třídy) 

- Beseda o AIDS a jiných rizicích (9. třídy)  

- Beseda o závislostech a problematice sexu - p. Pospíšil (7. - 9. třídy) 

- Beseda o alkoholismu (7. a 8. třídy) 

- Beseda s Policií ČR v DDM (3. třídy) 

- Beseda o drogách – p. Zajíc z protidrogového oddělení Policie ČR (8.-9. třídy) 

- Dopravní hřiště – 4. třídy 

- Policejní pohádky – čtení pro 4. třídy 

- Preventivně tmelící pobyt – 7. třída (K. Vary) 

- Zdravá výživa – beseda pro 3.-5. třídy 

- Venkovní představen í o dravcích – společnost Zayferus (pláž koupaliště NR) 

- Lovci nebes – předání krmení pro zvířata myslivcům v Mezirolí 

- Lovci nebes – dravci (pláž koupaliště) 

 

 
Petřínské zrcadlové bludiště 
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EXKURZE, VÝLETY 

- Střední průmyslová škola Ostrov – prohlídka školy, soutěž Den s technikou (žáci 8. tříd) 

- Německo – exkurze organizovaná Úřadem práce – možnost práce v Německu (vybraní žáci 8. 

tříd) 

- Letiště Václava Havla – exkurze pořádaná SŠ Logistickou (vybraní žáci 9. třídy) 

- Výlet do Lipska – památník bitvy národů, prohlídka města, ZOO (2. stupeň) 

- Krajská knihovna – exkurze, besedy, čtení (6.-9. třídy) 

- 3D biologická učebna Gymnázia Ostrov (vybraní žáci 6.-8. třídy) 

- Třídírna odpadu Černošín (1. stupeň, 6.-7. třídy) 

- Zoopark Chomutov (1. a 7 .třídy) 

- Hrad Seeberg (2. třídy) 

- Praha – exkurze po Petříně, Technické muzeum (2. stupeň) 

- Plzeň – Techmania 2.A, 5.B 

- Ostrov – IQ park (2. třídy) 

- Annaberg-Buchholz – exkurze pořádaná Úřadem práce KV ohledně možností studia a práce 

v Německu 

- Planetárium a mořský svět (5.A) 

- Biostatek Valeč – exkurze 7. a 8. tříd 

- Botanická zahrada Bečov – exkurze 9. tříd spojená s opékáním 

- Bečov – exkurze spojená s opékáním a divadlem 

- Zoopark Chomutov – 2.A, 1.A 

- Zoo Praha – 1.B 

- Becherovka – 4.A 

 

 

SOUTĚŽE, TURNAJE, SPORTOVNÍ AKCE  

- „Sportovní den“ – vánoční akce 2. stupně pro 1. stupeň. Netradiční soutěže. 

- Matematický klokan (3.-9. třídy) 

- Coca Cola Cup chlapci i dívky (2. stupeň) 

- Hasenpokal - kopaná a vybíjená. Hostila tentokrát Toužim (soutěžili ještě žáci z Toužimi a 

Breitenbrunnu) (5. a 6. roč) 

- Dějepisná olympiáda – okresní kolo, KV (vybraní žáci) 

- Olympiáda v Čj – okresní kolo, Ostrov (vybraní žáci) 

- Soutěž „Logistik junior“ – SOŠ Logistická Dalovice (žáci 7.A a 8.A,B) 

- „Hejtmanův pohár“ – celá škola 

- Soutěž „Think Blue Cup“ – florbal, okresní a krajské kolo, vybraní žáci 1. stupně, chlapecký a 

dívčí tým (2. místo na okrese) 

- Soutěž Den s technikou na SPŠ Ostrov (žáci 8. tříd obsadili 1. a 2. místo) 

- Fotbalový turnaj pořádaný TJ Nová Role pro 1. stupeň ZŠ Nová Role, mateřskou školu a okolní 

školy (vítěz 5.B) 

-  
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Vyzvednutí odměny za 1. místo v Hejtmanově poháru (za rok 2014/2015) 

 

VOLBA STŘEDNÍCH ŠKOL A POVOLÁNÍ 

- Výstava středních škol na SPŠ Ostrov (9.A,B) 

- Výstava středních škol Thermal (9.A,B) 

- Burza práce (8.A,B) 

 

TESTOVÁNÍ 

- Ve třídě 7.A proběhlo sociometrické šetření, za účelem zjištění klimatu ve třídě, objevení pro-

blémů ve vztazích a jejich následné řešení. Šetření prováděla paní M. Fialová z Pedagogicko 

Psychologické Poradny.  

 

ŠKOLY V PŘÍRODĚ, VÍCEDENNÍ VÝLETY 

- Horní Podluží (8.A, 8.B) 

- Hejnice u Liberce (3.A, 3.B) 

- Doksy (4.A, 4.B) 

- Radvánice (5.A) 

- Loučná pod Klínovcem (5.B) 

- Horní Blatná (2.B) 

 

 

Tabulkový přehled soutěží, jichž se žáci naší školy zúčastnili: 

Typ soutěže Název Kolo Počet žáků (třídy) Umístění 

matematická Matematický klokan školní Cca 200 (3.-9. 

třídy) 

- 

logická Logická olympiáda školní 6 (4.A)  

logická Logická olympiáda celostátní J. Ulč (4.A)  

logická, vědo-

mostní 

Logistik junior okresní 8 (8.A,B, 7.A) 5., 7. 

vědomostní Zeměpisná olympiáda okresní 3 (7.-9.) 6.-9. 

vědomostní Olympiáda z Čj okresní 2 (9.A) 8., 10. 

vědomostní Dějepisná olympiáda okresní 3 (8.-9.) 13.,18.,19. 

sportovní Think Blue Cup (florbal) krajské 7 (1. stupeň H+D) 5., 8. 

sportovní Think Blue Cup (florbal) okresní 7 (1. stupeň H) 2. 
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sportovní Hasenpokal - 15 (5. a 6. třídy) 3. 

sportovní Coca Cola Cup (fotbal) místní 8 (8.-9. třídy) 1. 

sportovní Coca Cola Cup (fotbal) okresní 8 (8.-9. třídy) 3. 

sportovní Hejtmanův pohár - Celá škola 2. 

 
 

 

 

 

 

7. METODICKÉ SDRUŽENÍ 1. STUPNĚ 
 

AKCE ŠKOLY  

 

Soutěže 

název Účastník/ci umístění poznámka 

Logická olympiáda Jiří Ulč 

Anna Peřinová 

Oliver Hegenbart 

Ema Gondášová 

2. místo krajské kolo 

9. místo krajské kolo 

14. místo krajské kolo 

24. místo krajské kolo 

J. Ulč - postup do 

celostátního kola v 

Praze 

Matematický klokan Žáci 2. – 5. ročníku 

Oliver Hegenbart 

 

1. místo v republice 

 

Čtenář na jevišti Žáci 5. A Vybráni mezi 5 nej-

lepších souborů ČR 

(ze 148 zúčastněných) 

Divadlo „Půďáci“, 

účast na celostátní 

přehlídce v Praze 

Město jako literární 

kulisa 

Žáci 5. A 

Radka Veselá 

 

4. – 10. místo v ČR 

2334 účastníků, 

předání ceny 

v Praze -Svět knihy 

Čtení pomáhá Žáci 5. A 1. místo v KV kraji  

Zlaté dítě Žáci 5. A Ocenění autorky Tvorba komiksu ke 

knize Viktorka… 

Hejtmanův pohár Všichni žáci 2. místo v KV kraji Sportovní soutěž 

Bovys Všichni žáci Postup do finálové tři-

cítky 

Foto Veronika Ba-

toňová 

Lovci nebes Žáci 5. A - Ekolog. soutěž 

SOV Žáci 1. stupně Bronzový odznak Sportovní soutěž 

Nekoktám, čtu Žáci 4. a 5. tříd 

A. Niedermertlová 

T. Svobodová 

 

7. místo v kraji 

3. místo v kraji 

Čtenářská soutěž 

 

Kamarádi moudrosti 1. stupeň 1. místo – 5. A Soutěž knihovny 
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Radka Veselá na předávání cen v soutěži Město jako literární kulisa 

 

Vícedenní poznávací akce (ozdravné pobyty) 

název Účastník/ci termín poznámka 

OP Horní Blatná 1. A, 2. B 27. – 30. 6.2016  

OP Hejnice 3. A, 3. B 19. – 25. 6. 2016  

OP Doksy 4. A, 4. B 19. – 25. 6. 2016  

OP Radvánovice 5. A 19. – 25. 6. 2016  

OP Klínovec 5. B 27. – 30. 6.2016  

 

Tematické výlety  

 

název Účastník/ci místo poznámka 

Putování s Varybou 2. – 5. ročník Karlovy Vary Práce s mapou 

Vlak legionářů 5. B Karlovy Vary Moderní dějiny 

Putování s Karlem IV.  5. A KV - Loket Historická stezka 

Techmánie  2. A, 5. B Plzeň Přírodověda  

Křížová cesta 3. A, 3. B Nejdek Dějiny  

Planetárium a Mořský 

svět 

5. A Praha Přírodověda  

 

Partnerské školy – společné akce 

název Účastník/ci umístění poznámka 

Hasenpokal Žáci 5. A, 5. B, 6.A 3. místo  

 

Kulturně výchovné akce 

název Účastník/ci místo poznámka 

Symfonický orchestr 1. stupeň Karlovy Vary  

Písničky z pohádek 1. stupeň KD Nová Role  
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Prožitková HV 1. – 3. ročník DDM Nová Role  

Domorodé umění 

Afriky 

3. a 5. ročník Becherova vila KV Výstava soch a ma-

sek 

J. John 4. ročník Galerie KV Výstava obrazů 

Loupežník Krákora 1. stupeň Bečov Divadlo  

 

Exkurze 

název Účastník/ci místo poznámka 

Hvězdárna 5. A, 5. B Karlovy Vary Přírodověda 

Muzeum Becherovky 4. A, 4. B                 Karlovy Vary Vlastivěda 

Porcelánová školička 3. A, 3. B Porcelánka N. Role Dovedné ruce 

Rybáři 3. A, 3. B Kaskáda N. Role Přírodověda 

 

Besedy 

název Účastník/ci místo poznámka 

Marka Míková 5. A, 5. B Knihovna N. Role spisovatelka 

Bezpečnost a 

ochrana zdraví 

1. stupeň DDM Nová Role Policie ČR 

Zdravá výživa 1. stupeň ZŠ  

Čtenářské doved-

nosti 

1. stupeň Knihovna N. Role pravidelné besedy na 

různá témata 

Tonda obal 1. stupeň ZŠ Workshop - odpady 

 

Školení učitelů 

název Účastník/ci 

Zlomky a Hejného metoda PaedDr. Miluše Dušková 

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ) Mgr. Hana Tomanová 

Mgr. Soňa Vavrochová 

Mgr. Dagmar Schlapáková 

Mgr. Markéta Šímová 

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) Mgr. Miroslav Starý 

Národní seminář informačního vzdělávání (Brno) Mgr. Miroslav Starý (jako lek-

tor) 

 

 

Ekologické aktivity 

- zapojení 1. stupně do celostátních ekologických akcí „72 hodin“ (9. 10.) a „Ukliďme Česko“   

   (15. 4.) 

- Tonda obal – workshop o nakládání s odpadem – 1. stupeň (13. 5.) 

- ukázka výcviku dravých ptáků – 1. stupeň (21. 10. a 18. 3.) 

- účast žáků 5. A v celoroční ekologické soutěži „Lovci nebes“ (přikrmování zvířat v zimě,  

   výroba krmítka, ekologická povídka) 
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72 hodin – natírání brány u školky 

 

Spolupráce s MŠ 

     Pro děti z MŠ byly připraven Vánoční kabaret (18. 12.) Dále se konaly Velikonoční dílny (23. 3.), 

kde si společně s žáky vyrobily spoustu dárečků. Dětí z MŠ také zavítaly do naší školy, kde se účast-

nily výuky a dále společného programu se žáky 1. tříd. Pedagogové prvního stupně spolupracovali s 

vychovateli MŠ při zápisu dětí do první třídy (téma Roční období) a při rozdělení dětí do 1. tříd. 

 

Zapojení žáků do života obce 

     Žáci celé školy se zapojili do akce „Stěhování knihovny lidským řetězem“, při které přestěhovali 

10 000 knih ze starých prostor do nové knihovny (3. 9.) 

     Lumíci z 5. A pod vedením paní učitelky Duškové vystoupili s country tanci na hudebním festi-

valu Valcha (21. 5.). 

 

     O činnosti a aktivitě žáků i paní učitelek z 1. stupně byla veřejnost pravidelně informována v No-

vorolském zpravodaji a v Karlovarském deníku, kam zasílala příspěvky za školu vedoucí MS 

PaedDr. Miluše Dušková. Výtvarné práce dětí byly vystavovány na venkovní nástěnce před školou a 

v prostorách školy. 

 

 

     Paní učitelky 1. stupně se pravidelně na počátku každého měsíce scházely na metodických sdru-

ženích, které svolávala jeho vedoucí PaedDr. Miluše Dušková. Operativně se paní učitelky scházely 

dle potřeby i mimo tyto termíny.  

 

Na schůzkách se řešily úkoly týkající se výuky a jejího zabezpečení: 

- tvorba tematických plánů – předávání zkušeností, zapracování změn z upraveného ŠVP, zařazení 

výstupů, 

- předávání informací ze školení, 

- kabinety – inventarizace, odpisy a návrhy na nákup potřebných pomůcek, 

- práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování, návrhy na vyšetření žáků, 

- využívání technických možností školy (interaktivní tabule, počítačová učebna), 
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- objednání pracovních sešitů a učebnic (nabídky dealerů) dle požadavků ŠVP, 

- práce s novými učiteli, předávání zkušeností, 

- plánování společných akcí (školní projekty, výtvarné dílny pro MŠ, ekologické akce, divadla, 

koncerty, exkurze, vystoupení). 

 

Projektové vyučování  
 Do vzdělávacího programu jsme pravidelně zařazovali projekty, jejichž cílem bylo:  

- poznávat se navzájem a naučit se spolupracovat (mezi žáky celé školy), 

- poznávat více místo, ve kterém žijeme, 

- vážit si přírody – environmentální výchova,   

- naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace, využívat informační technologie, 

- propojovat učivo mezi předměty (mezipředmětové vztahy) i mezi ročníky, 

- naučit žáky obhájit svůj názor a vystupovat na veřejnosti,  

 

Sportovní aktivity 

- 3. třídy se zúčastnily plaveckého výcviku v bazénu v KV 

- zimní sportovní hry pořádané žáky 2. stupně pro kamarády z 1. stupně 

- nácvik country tanců 

- účast v turnaji ve florbalu Think Blue (KV, Františkovy Lázně) 

- fotbalový turnaj v rámci Dne dětí 

- Hejtmanův pohár – celostátní sportovní soutěž, výhra v Karlovarském kraji 

 

Hejtmanův pohár 

V letošním školním roce jsme se umístili na 2. místě 

                          

 

 
Uklízíme Česko, konkrétně novorolskou pláž (2.B) 
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Ekologické aktivity 

- zapojení do celostátních ekologických akcí „72 hodin“ a „Ukliďme si Česko“ 

- exkurze do třídírny odpadů a na skládku v Černošíně 

- Tonda obal – workshop o nakládání s odpadem 

 

 

Dopravní výchova 

     Ve čtvrtém ročníku žáci absolvovali výuku a praktické jízdy na dopravním hřišti ve Staré Roli. 

Žáci se učili orientaci v základních pravidlech silničního provozu i správnému vybavení kola a cyk-

listy. Pravidelně byly pořádány besedy s příslušníky Policie ČR. Žáci 3. ročníku se zúčastnili poli-

cejní akce Den s Ajaxem. 

 

Ozdravné pobyty a výlety  

     Ozdravné pobyty a vícedenní kurzy se staly nedílnou součástí ŠVP. 

Cíle těchto aktivit:  

- delší pobyt žáků v přírodě, 

- projektové vyučování a jiné moderní metody vyučování, které nelze běžně ve vyučování ve škole 

použít, se zaměřením na konkrétní oblast vzdělání, 

- zaměření na sport s cílem zlepšování fyzické kondice dětí,  

- stmelení třídních kolektivů – sociálně osobnostní výchova, 

- rozvoj klíčových kompetencí žáků. 

 

Spolupráce s knihovnou 

     Knihovna pořádá během roku spoustu akcí. Kromě besed a výstav na různá témata to byly násle-

dující akce: 

- knihovnická soutěž „Kamarádi moudrosti“ pro 1. stupeň (putovní talíř získala 2. B), 

- pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, 

- výtvarné soutěže – o nejhezčího draka a sněhuláka, 

- akce v rámci Týdne knihoven (včetně spaní v knihovně), 

- vánoční zvyky. 

 

Spolupráce s MŠ 

     Pro děti z MŠ byly připraveny Vánoční dílničky. Vyráběly si u dárečků. Děti MŠ také zavítaly do 

naší školy, kde se účastnily výuky a dále společného programu se žáky 1. tříd. Pedagogové prvního 

stupně spolupracovali s vychovateli MŠ při zápisu dětí do první třídy (téma Roční období). 

 

     O činnosti a aktivitě žáků i paní učitelek z 1. stupně byla veřejnost pravidelně informována v No-

vorolském zpravodaji a v Karlovarském deníku, kam zasílala příspěvky za školu především vedoucí 

MS PaedDr. Miluše Dušková. Výtvarné práce dětí byly vystavovány na venkovní nástěnce před školou 

a v prostorách školy. 

     

 

8. METODICKÉ SDRUŽENÍ 2. STUPNĚ 
 

Členové sdružení: 

Učitelé 2. stupně 

 

1. Schůzky metodického sdružení probíhají dle potřeby a domluvy častěji než 4x ročně 
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2. Práce s učebnicemi, pracovními sešity a jinými učebními materiály – postupné zavedení 

PS Hravá literatura do výuky Čj a literatury (jinak nadále práce s učebnicemi a PS od  nakla-

datelství Fraus) 

- zavedení nových učebnic v rámci německého jazyka – výuka již probíhala podle učebnic 

„deutsch.com“ od nakladatelství Hueber, byly využívány i příslušné pracovní sešity. Při 

výuce se také využívají i CD, DVD a interaktivní učebnice Nj od stejného nakladatele  

- plánovaná výměna učebnic matematiky a fyziky 

3. Kontrola vyplňování třídní dokumentace  

 Třídní knihy 

 Třídní výkazy 

 Katalogové listy 

 Vedení elektronické dokumentace - Bakaláři 

4. Práce na ŠVP – studium Standardů pro jednotlivé předměty na 2. stupni, cíle, výstupy a 

kompetence – aktualizace a sjednocení s RVP a tematickými plány 

5. Prospěch a chování žáků – individuální přístup, dostatek známek, kontrola zápisu známek 

do ŽK, výchovná opatření 

6. Žáci se specifickými poruchami učení – (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, hyperaktivita, 

poruchy pozornosti a soustředění) – pro každého žáka s individuálními vzdělávacími potře-

bami byl vytvořen individuální studijní plán, přihlíželo se k jeho specifickým potřebám (více 

času na vypracování úkolů, doplňovací cvičení místo diktátů, úkoly menšího rozsahu…). 

7. Učební pomůcky a materiály – doplňování kabinetů, návrhy na nákup, inventarizace tříd a 

kabinetů 

8. Akce, exkurze a soutěže – dle aktuální nabídky, vlastní iniciativa pedagogů  

 spaní ve škole spojené na podzim s halloweenskou tematikou, na jaro s velikonoční 

tematikou 

 vícedenní exkurze do Berlína – říjen 2015, velmi zdařilá akce, prohlídka historického 

centra a nejznámějších památek (Braniborská brána, Bundestag, ulice Pod Lipami, 

Berlínská zeď, Charlottenburg…), plavba parníkem po řece Sprévě... 

 exkurze do Lipska – květen 2016, prohlídka Památníku bitvy národů a historického 

centra, návštěva zoo 

 

 
Zoo Lipsko 
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 exkurze do Prahy – červen 2016, návštěva Národního technického muzea a Národního 

zemědělského muzea, Petřínská rozhledna a petřínské zahrady 

 „Dreierpack“ – červen 2016, spolupráce s partnerskými školami Toužim, Bre-

itenbrunn a Nattheim (Hasenpokal, projektový týden – tentokrát v Německu, Na-

ttheim – téma Zemědělství včera, dnes a zítra) 

 Školy v přírodě – organizují si je jednotliví třídní učitelé 

 Den otevřených dveří – tento šk. rok poprvé, nízká účast, příště zvolit vhodnější ter-

mín (např. na podzim, před zápisem – ne poslední týden školy) 

 Zahradní slavnost – červen 2016, velmi zdařilá akce, do budoucna by mohla vznik-

nout tradice, společně se žáky připravit občerstvení, stanoviště se soutěžemi pro mla-

dší žáky, posezení venku v altánu, táborový oheň a opékání buřtů… 

 Tradiční rozloučení se žáky 9. ročníku v Kulturním domě v Nové Roli 

 spolupráce s knihovnami – Městská knihovna v Nové Roli, exkurze a besedy v Kraj-

ské knihovně v Karlových Varech 

 divadelní a filmová představení - Karlovarské městské divadlo, Západočeské divadlo 

Cheb (vždy velmi zdařilá představení – například Cyrano z Bergeracu), LS Thermal – 

„Svět tančí“ v rámci Mezinárodního folklorního představení, Kino Čas 

 Olympiády z jednotlivých předmětů (ČJ, M, D…) 

 Sportovní soutěže (např. Coca Cola Cup, florbal, basketbal…) 

 spolupráce se středními školami – nabídka studijních oborů, výstavy „Škola a trh 

práce“ v LS Thermal, „Kam po ZŠ“ v SPŠ Ostrov, ISŠ Sokolov, účast zástupců SŠ na 

třídních schůzkách, Burza práce v Lidovém domě ve Staré Roli 

 návštěva bazénu KV Aréna 

 návštěva statku Valeč, prohlídka zahrad v Bečově – duben 2016 

 sběrný dvůr v Nové Roli, dále beseda o ekologických tématech – „Tonda obal“ 

 výchovně vzdělávací představení a koncerty – ZUŠ Nová Role, DDM Nová Role 

 účast na akcích města 

 školení pedagogů (např. Výchovné poradenství, výuka NJ – semináře Hueber, NIDV, 

PPP…) 

 

Vypracovala: Mgr. Miriam Velínská 

 

 
 

9. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Anglický jazyk 

      Dle platného učebního plánu a upraveného učebního plánu pro ŠVP ZV „ Nová role učitele, nová 

role žáka“, probíhala ve školním roce 2015/2016 výuka anglického jazyka povinně od 3. ročníků v 

rozsahu tři hodiny týdně. Velmi nám pomáhalo působení rodilého mluvčího, který vedl hodiny Kon-

verzace v Aj v rámci vyučování angličtiny. Naši žáci využívali angličtinu mimo jiné i při komunikaci 

s německými žáky s partnerských škol. 

 

Německý jazyk 

      Výuka německého jazyka probíhala ve školním roce 2015/2016 v 7., 8. a 9. ročníku po dvou vyu-

čovacích hodinách týdně. Důraz byl kladen na základní komunikativní dovednosti a mluvenou podobu 

jazyka. Naši žáci využijí němčinu v komunikaci s partnerskými školami. 
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Projekt Dreierpack ve Stettenhofu 

 

 

10.  ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE 

 
1. Kariérové poradenství - informace pro žáky především 9. tříd, spolupráce se středními ško-

lami – nabídka studijních oborů, výstavy „Škola a trh práce“ v LS Thermal, „Kam po ZŠ“ v 

SPŠ Ostrov, ISŠ Sokolov, účast zástupců SŠ na třídních schůzkách, Burza práce v Lidovém 

domě ve Staré Roli (8. roč.) 

 na SŠ z devátých ročníků přijato: 
 

Gymnázium a SOŠ Chodov 2 

OA, VOŠ cestovního ruchu, K. Vary 3 

Soukromá OA Podnikatel, K. Vary 2 

Střední Zdravotnická Š., VOŠZdr., K. Vary 4 

Střední Zemědělská Škola, Dalovice 2 

Střední Škola Logistická, Dalovice 3 

SŠ Stravování a služeb, K. Vary 3 

SOŠ Stavební, Karlovy Vary 5 

Střední Průmyslová Škola, Ostrov 1 

Střední Průmyslová Škola, Loket 3 

SOŠ a SOU, Nejdek 2 

ISŠTaE, Sokolov 1 

Střední Lesnická Škola, Žlutice 1 

CELKEM: 32 žáků (všichni) 
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2. Práce se žáky vyžadujícími zvláštní péči- vyhledávání a evidence žáků se specifickými vzdělá-

vacími potřebami a žáků talentovaných, nadaných 

3. Metodická činnost – řešení aktuálních situací a problémů ve škole – řešení a projednávání studij-

ních, kázeňských a výchovných problémů žáků 

4. Informační činnost - informace pro žáky, rodiče i kolegy  

5. Další činnost 
- účast na školeních a setkáních výchovných poradců 

- spolupráce s poradenskými pracovišti  

- vytvoření nástěnky výchovného poradce 

- práce s internetem, tiskem – získávání nových a aktuálních informací 

- práce výchovné komise u problémových žáků 

- konzultace s rodiči 

- spolupráce s preventistou soc. - pat. jevů na škole (Mgr. Lenka Kučerová) 

- konzultace s učiteli, pomoc začínajícím učitelům 

- přihlášky a přijímací řízení na střední školy, evidence přijatých žáků 

- pomoc při psaní odvolání 

 

Vypracovala:  Mgr. Miriam Velínská 

 

 
 

11.  ŠKOLNÍ DRUŽINA 
 

       
Ve školním roce 2015-2016 byly v provozu 4. oddělení školní družiny. Školní družina Základní 

školy v Nové Roli se nachází v přízemí 1. pavilonu školy. Celková kapacita byla navýšena na 100 

žáků. V prvním a druhém oddělení školní družiny byli žáci 1. a 2. ročníků, ve třetím a čtvrtém oddělení 

byly starší žáci 3., 4. a 5. ročníků. 

Před začátkem školního roku ještě v době letních prázdnin bylo nově vybaveno 1. oddělení 

školní družiny prostornými vestavěnými skříněmi a pro děti byly zakoupeny nové stolečky a židle. Pro 

narůstající zájem o umístění žáků do školní družiny byla nově zřízena učebna pro 4. oddělení. S vyba-

vením nám vypomohl Domov dětí a mládeže, který nám poskytl židle a stoly pro starší žáky. Na konci 

školního roku jsme objednali pro 2. a 3. oddělení také nové vestavěné skříně a pěkné variabilní dřevěné 

stoly a židle. V současné době jsou tři oddělení školní družiny nově vybaveny, byly položeny i nové 

koberce a lino. Žáci tak mají příjemné prostředí pro trávení volného času po škole.  

V říjnu jsme s dětmi oslavili svátek Halloween. Školní družina se proměnila v rej strašidel a 

duchů, děti si užily soutěže a hry a nechyběly ani čarodějné lektvary a pochutiny.  

V zimě si děti užívaly zimních radovánek, jezdily na lopatách na svahu u místní Policie ČR, 

stavěly různé stavby ze sněhu, skokánky na svahu, rozpoutaly pěknou koulovanou a zahrály si spoustu 

dalších her na sněhu. 

V únoru jsme uspořádali dětský maškarní karneval v naší tělocvičně, děti si mohly samy v dru-

žině vyrobit nejrůznější masky. Našeho karnevalu se zúčastnil i pan Pohoda se svojí dcerou Soničkou 

z divadla z Bedny, zahráli nám pěknou pohádku a společně jsme si zasoutěžili a zatancovali v mas-

kách. Děti mohly shlédnout i kouzelnické vystoupení se spoustou zajímavých triků a překvapení. 
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Maškarní karneval družiny v tělocvičně 

 

Děti  z 1. a 2. oddělení si k uvítání a probouzení krásného jara nacvičily dvě pohádky, se kterými  

se představily a zahrály je pro starší kamarády ze 3. a 4. družiny. Děti si s radostí a nadšením vyráběly 

masky a divadelní kulisy. Velikou odměnou za krásné představení byl potlesk, pochvala a sladká od-

měna.  

Na jaře jsme opět využili nejvíce dětská hřiště v Nové Roli, velmi oblíbené je u dětí hřiště u 

bývalého Domova dětí a mládeže. Rádi také navštěvujeme hřiště za ul. 1. Máje, ve Svobodově ulici. 

Chodíme také na místní koupaliště, kde děti využívají posilovací hřiště, lanovou prolézačku a na pí-

sečné pláži vznikají nejrůznější stavby z písku. Prostředí novorolského koupaliště je čisté a bezpečné 

pro naše děti. 

Školní družina se vyznačuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností. Tato činnost zahrnuje 

tělovýchovný charakter, klidové a odpočinkové činnosti, individuální hry, poslech pohádek a příběhů, 

četbu, pobyt venku, v tělocvičně, procházky do přírody a do lesa.  

Snažíme se, aby děti získávaly nové zkušenosti a poznatky, navazujeme na znalosti získané ve 

škole, rozvíjíme dětskou fantazii, myšlení, nápaditost a tvůrčí schopnosti.  

Zaměřujeme se na rozvíjení se kamarádských vztahů, schopnosti umět si pomáhat, naslouchat, 

komunikovat spolu. Velká snaha školní družiny je rozvíjení osobností dětí a schopnosti správného 

využití volného času.  

 

Vypracovala: vedoucí školní družiny Dana Teuchertová 

 

 

 

12.  PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  
 

Vyhodnocení aktivit v oblasti prevence školní rok 2015/2016 
 

V rámci preventivního programu jsme připravili a realizovali tyto aktivity: 

 

celoročně: 

- probíhala úzká spolupráce s výchovným poradcem školy a ostatními pedagogy.   
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- ve spolupráci s DDM Nová Role a knihovnou Nová Role byly zajištěny volnočasové aktivity  

- nově ve škole vznikly biologický kroužek a odpolední výuka anglického jazyka s rodilým 

mluvčím (IANU), kde se setkávají žáci z různých ročníků  

- problematické chování některých žáků bylo řešeno ve spolupráci s OSPOD K. Vary a PČR.  

- aktivně jsme spolupracovali rovněž s PPP K. Vary a střediskem Výchovné péče K. Vary. 

- ve vyučovacích hodinách Prvouky, Přírodovědy, Přírodopisu, Výchovy k občanství, Výchovy 

ke zdraví a v třídnických hodinách (viz. akce tříd – přílohy TK)  jsme se zaměřili na zdravý 

životní styl, zdravé sebevědomí, sebeúctu, úctu k ostatním, na řešení konfliktů, komunikační 

dovednosti, na přenos informací o negativním vlivu užívání alkoholu a návykových látek, ve 

dále vyšších ročnících sexuální výchově. V hodinách informatiky jsme se věnovali rizikům 

užívání sociálních sítí, psycho hygieně a možnostmi ochrany osobních dat.  

 

 

Celoročně jsme sledovali vhodnou výzdobu tříd, budovy, úklid okolí školy, školních budov. Intenziv-

něji jsme se zaměřili na rizikové formy chování zejména užívání alkoholu a drog u mladistvých a také 

na kyberšikanu.    

Ve škole proběhlo opakované dotazníkové šetření – roč. 6, 7, 8 a 9. Z tohoto šetření nevyplynuly zá-

važnější patologie v uvedených třídách. Kromě 7. ročníku, kde proběhlo komplexní sociometrické šet-

ření pod vedení Mgr. Fialové v rámci projektu „Výjezd třídy“ se zjištěnými skutečnostmi se nadále 

pracovalo v rámci výjezdu i následné péče.    

 

V průběhu roku byly realizovány tyto akce. 

 

Besedy: 
- Drogová závislost – beseda s pracovníkem K Centra K. Vary 

- PČR  (1. stupeň) Ajax, dopravní výchova 

- PČR (2. stupeň) Právní vědomí, Kyberšikana 

- MP Nová Role – dopravní výchova 

- Tonda Obal – téma recyklování surovin a jejich další zpracovávání 

- Eko akce  - návštěva skládky v Černošíně, ekostatek  Valeč, botanická zahrada Bečov 

- „Vztahy a láska“ přednáška – sexuální výchova pro 9. ročníky 

- Než užiješ alkohol, použij mozek – beseda pro žáky 7. a 8. ročníků  

 

 

Další akce školy: 

- návštěvy kulturních zařízení – divadlo, knihovna, kino, muzeum, vila Becher, Galerie K. Vary, 

Vánoční dům Karlovy Vary  

- putování s Varybou žáci 1. stupně  

- exkurze, spaní ve škole, projekty 

- zapojení do projektu čtenářské dílny  

-  navázána mezinárodní spolupráce se školou v Breitenbergu (plán společných projektů na další 

rok) 

- návštěva MŠ v ZŠ a obráceně 

- v prosinci 2015 zrealizován Kohezní výjezd Třídy se 7. A  

- vánoční dílny  (pro žáčky MŠ realizoval 1. stupeň) 

- sportovní den (pro žáky 1. stupně realizovali žáci 2. stupně) 

- vánoční tvoření a vánoční besídky,  

- sportovní turnaje- např. Think Blue, Hasenpokal, Coca Cola cup   

- kurz bruslení v Nejdku 

- Ukliďme Česko, Den Země aj. 
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- Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastňovali různých burz pracovních příležitostí apod. 

- rozloučení se žáky 9. ročníku,  

- dopravní výcvik na DDH v K. Varech,  

- plavecký výcvik pro 3. ročníky 

- Velikonoční dílny (opět návštěva žáčků z MŠ na prvním stupni)   

- Nábor malých hokejistů do Nejdku- 1. třídy 

- Vánoční kabaret pro rodiče a přátele školy – žáci 1. stupně 

- hudební vystoupení školních dětí i profesionálních sborů  

- Hejtmanův pohár – sportovní akce, zapojení všech žáků celé školy 

- školy v přírodě a školní výlety  

- zahradní party pro žáky školy  

- slavnostní rozloučení se žáky 9. roč.  

- Další akce a projekty v rámci jednotlivých tříd 

 

V příštím školním roce budeme pokračovat s aktivitami podporujícími kooperaci mezi 

žáky různých ročníků a v rozvoji spolupráce se zahraničními školami.  

 

Vypracovala: Mgr. Lenka Sarai Mikešová 

  

 
Vánoční kabaret 

 

 

13.  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá na základě Plánu DVPP, který vyjmenovává 

priority, jež škola pro svou práci potřebuje a preferuje ve své činnost. V průběhu školního roku jsme 

se zaměřili na metodickou pomoc ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů, na prevenci sociálně 

patologických jevů, na vzdělávání podporující žáky vyžadující speciální péči. Vedení školy podporuje 

zapojení co nejvyššího počtu učitelů do DVPP. Přesto často docházelo ke zrušení přihlášených akcí 

pro malý počet přihlášených zájemců. Zájem ze strany účastníků je přiměřený, není však rovnoměrně 

rozložen – někteří kolegové o další vzdělávání nejeví zájem. 

Samostudium PP bylo podpořeno přístupem na stránky Datakabinetu a Proskoly.cz. 

 

Doplňování potřebné kvalifikace: 

Ve studiu magisterského studia učitelství pokračují dvě učitelky. 
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Jeden učitel dokončoval studium magisterského oboru. 

Studium vychovatelství dokončily 2 vychovatelky školní družiny. 

 

Celoškolní školení 

BOZP 

Právní zodpovědnost učitelů  

Edulab – edukační laboratoř – digitalizace škol 

 

Individuální školení pedagogů 

Zdravotník zotavovacích akcí 1 

Základní norma zdravotnických znalostí 4 

Matematika pro první stupeň 

Národní seminář informačního vzdělávání 

 

 
 

 

 

 
Příprava deváťáků na závěr školního roku 

 

 

 

14.  INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

Ve škole proběhly některé dílčí inspekční kontroly.  

1) Inspekční činnost zaměřená na posouzení odstranění nedostatků zjištěných při předchozí in-

spekční činnosti … (září 2015) 

2) Získání a analýza informací o vzdělávání žáků … Kontrola dodržování vybraných ustanovení 

školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů (říjen 2015) 

3) Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích 

právních předpisů, které se vztahují k zápisům žáků do 1. ročníku základního vzdělávání… 

(leden 2016) 
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15.  HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

      Ve škole byla provedena finanční kontrola. Na základě závěrů z této kontroly byla přijata nápravná 

opatření a zároveň došlo ke změně účetní tak, aby obě organizace Nové Role zpracovával stejný účetní 

stejnou metodikou. 

 

Pro rok 2016 byly přiděleny základní finanční zdroje: 

a) Od zřizovatele      2.885.000,-- Kč 

b) Ze státního rozpočtu   12.711.541,-- Kč  

Roční uzávěrka byla zřizovatelem odsouhlasena. 

                                                                   

Další finanční zdroje využívané v roce 2015/16 

      V průběhu školního roku byly využívány další prostředky získané z rozvojových programů státu, 

KÚ Karlovy Vary, šlo především o programy: 

- Asistenti pedagogů pro žáky se sociálním znevýhodněním  

- OP VK zvyšování kvality ve vzdělávání, Karlovarský kraj 

- Dále výnosy z doplňkové činnosti, úplaty za školní družinu, stravné, dary Klubu přátel školy. 
 

Fondy 
Škola využívá k financování větších provozních akcí tyto fondy školy (stav k 31.8.2016). 
 

FKSP 87.095,87 (stav k 12. 9. 2016) 

Rezervní 154.771,19 

Investiční  94.917,78 

Odměn 181.000,00 

 

16.  ROZVOJOVÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 
 

Výzva 56 – Čtenářské dílny 

- Škola získala peníze z tohoto projektu.  

- Pro žáky byly nakoupeny nové knihy do žákovské knihovny. 

- Čtenářské dílny jsme začlenili do ŠVP. 

- Projekt byl ukončen ve školním roce 2015/2016. 
 

17.  PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

Ovoce do škol 

Projekt EU a ČR žáci 1. – 5. ročníků dostávají zdarma ovoce a zeleninu ke svačinám. Úkolem 

projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací 

návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zele-

niny. 

Mléko do škol 

Žáci si můžou kupovat dotované české mléčné výrobky dodávané firmou Laktea. 

 

18.  SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI PARNERY 
 

Partnerské školy 

Máme dvě tradiční partnerské školy - ŽŠ Toužim a školu v Breitenbrunnu, přičemž novým partne-

rem je škola v Nattheimu. 

Ve školním roce 2015/2016 proběhla tradiční sportovní soutěž Hasenpokal – turnaj v kopané a vybí-

jené v Toužimi. Soutěžili žáci pátých a šestých tříd.  
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Proběhl týdenní projektový pobyt našich žáků v Německu, který organizovala škola z Nattheimu.  

 

                   

Klub přátel Základní školy Nová Role 

Od roku 2013 je ustanoven Klub přátel Základní školy Nová Role. Klub podporoval zájmové ak-

tivity školy. Klub škole pomáhal při nákupu pracovních sešitů pro naše žáky, přispíval na školní výlety 

a krytí ostatních drobných výdajů spojených s aktivitami školy. Každá třída si disponuje vlastními 

prostředky. Vyúčtování výdajů zveřejňuje každý třídní učitel ve své třídě. 

Spolupráce s rodiči probíhala průběžně po celý školní rok. Zakládáme si na vstřícném partnerském 

přístupu, otevřené komunikaci a systematické spolupráci se žáky i jejich rodiči. 

S děním ve škole seznamují pravidelně aktualizované internetové stránky. Informace o prospěchu a 

chování žáků získávají rodiče na třídních schůzkách.  

Mají možnost komunikovat s vedením školy a s vyučujícími prostřednictvím emailových adres, tele-

fonu a kdykoli po vzájemné domluvě.  

 

Praxe studentů 

- SOU Nejdek - zajištění praktického vyučování – kuchařské práce. 

- SOŠPg K. Vary – obor vychovatelství – týdenní až 14denní praxe v družině, na 1. stupni i na 2. 

stupni. 

 

Spolupráce s Městským úřadem: 

Spolupráce s Městským úřadem byla průběžná. Konaly se pravidelné schůzky ředitelek škol a škol-

ských zařízení se starostkou Nové Role.  

Akce: 

- vítání prvňáčků ve škole, 

- zápůjčka sálu pro akce školy, 

- živý betlém, 

- rozloučení s vycházejícími žáky. 
 

Spolupráce s MŠ  

Spolupráce s MŠ – hlavně díky iniciativě vyučujících prvního stupně je výborná.  

Akce: 

- společná příprava plánu akcí pro děti, 

- setkání s předškoláky - Den otevřených dveří pro MŠ – tradiční lednová akce,  

- pravidelné cvičení dětí z mateřské školy ve školní tělocvičně,  

- mikulášská nadílka, 

- velikonoční dílny, 

- tematické akce – dle ročního období. 

 

SOŠ logistická a SOU Dalovice 

Partnerská spolupráce mezi našimi školami proběhla formou akcí pro žáky sedmých, osmých a devá-

tých ročníků. Soutěž Logistik Junior a Logistická burziáda. 

 

Pedagogicko-psychologická poradna, SPC 

Škola úzce spolupracovala s oběma poradenskými pracovišti, školu navštěvují všichni žáci z okolí 

a je nutné jim zajistit odbornou péči a pomoc. 

Na základě odborných doporučení vyučující vypracovávají individuální plány. Podle těchto plánů 

pak některé děti pracují. 
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Spolupráce se státní policií 

S příslušníky policie spolupracujeme především v oblasti prevence (besedy, exkurze). Současně se 

ale na policii obracíme s žádostí o pomoc a spolupráci při řešení některých kázeňských přestupků, 

krádeží apod. Státní policie pořádá pro žáky besedy na aktuální témata, která vyvstanou přímo v prů-

běhu školního roku. 

 

Spolupráce s knihovnou 

Spolupráce školy knihovnou dlouhodobě velmi kvalitní a cenná. Provází naše žáky po celou dobu 

jejich školní docházky. Neomezuje se pouze na běžné návštěvy a náborové akce.  Pro žáky prvních 

tříd má své nezastupitelné místo „Pasování na čtenáře“, dále je to dlouhodobá soutěž o nejlepšího 

čtenáře. 

 

 

19.  PROVOZ ŠKOLY 
 

      Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen § 44 zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a platnými 

prováděcími předpisy citovaného zákona. 

      Základní škola zajišťuje ve školní jídelně stravování zaměstnanců Základní školy Nová Role, okres 

Karlovy Vary, formou závodního stravování.  
 

 

Školní stravování 

Určujícím pro školní stravování je dodržování tzv. Spotřebního koše. Dle vyhlášky 107/2008 Sb. 

O školním stravování v platném znění. Žák základní školy, který odebírá oběd tak pokryje 35% dopo-

ručené denní dávky živin. Rozhodující vliv na stav výživy dětí má domácí stravování. Spotřební koš 

je v naší jídelně dodržován. Doplnili jsme nabídku nápojů o neslazené nápoje – voda s mátou a citró-

nem či pomerančem. Škola se zapojila do projektu Zdravá školní jídelna s cílem zkvalitnit stravování. 

 

 
Výzdobu školy měli tento rok na starosti sami žáci 

 

Práce na opravách budov 
 

Oprava svodů 
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Na přístavku chodby školní tělocvičny byly opraveny svody okapů, aby se na stěnách nedržela 

vlhkost. 

 

Malování 

Vymalovali jsme část budovy B a strop školní kuchyně – speciálním nátěrem proti vlhku. Malo-

vání také proběhlo i v několika družinách a v prvních třídách. V dalším školním roce plánujeme po-

kračovat v malování zbývajících prostor školy. 

 

Opravy podlah a podlahových krytin 

Některé podlahy ve škole jsou v nevyhovujícím stavu. Postupně se objevují závady. Začali jsme 

tedy s vyrovnáváním starého podkladu a výměnou podlahových krytin. Nyní došlo k vyrovnání pod-

kladů ve dvou učebnách, k výměně podlahových krytin ve třech učebnách. 

 

Topení 

Ve škole postupně probíhá oprava či výměna topení. Tento proces bychom rádi urychlili a ná-

sledně dokončili v roce 2017. 

 

Oprava podlahy ve školní tělocvičně 

      Podzemní vlhkost nám narušovala podlahu v tělocvičně. Proběhly dvě opravy tohoto nešvaru. 

Předpokládáme ale další problémy a následné opravy. 

 

Opravy a vybavení školní kuchyně 

Drobné závady byly odstraněny. Vybavení školní kuchyně postupně obnovujeme. Vyměňujeme 

nerezové pracovní stoly. 

 

Revize 

V současné době jsou ve škole všechny revize aktuální a platné. Závady zjištěné při revizích ihned 

odstraňujeme. 

 

Venkovní učebna 

Na jaře 2016 byla vybudována a nábytkem vybavena venkovní otevřená dřevěná učebna. Prakticky 

záhy ji začala využívat družina, pak se přidaly i třídy a pořádaly se zde i některé akce.  

  

 

Venkovní učebna 
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Doskočiště 

Na jaře 2016 bylo upraveno místo pro skok daleký. Předělala se rozběhová dráha, navezl nový 

písek a udělaly gumové obruby okolo doskočiště. Sportoviště začalo být záhy intenzivně využíváno 

během hodin tělesné výchovy. 

 

Školní internetová síť 

      PC síť již nevyhovovala současným požadavkům. Byla velmi poruchová. Nechali jsme ji opravit 

a rozšířit. Všechna pracovní místa ve sborovně druhého stupně mají pevná připojení na internet. Záro-

veň mají učitelé přístup k programu Bakaláři. Nicméně v případě Bakalářů a internetu není vše doko-

nalé a občas dochází k poruchám (především v přenosu optickými kabely z hlavního serveru na 2. 

stupeň). 

 

Pro cyklisty 

Umístili jsme v budově školy dva stojany na odkládání kol. Stojany jsou žáky i zaměstnanci vyu-

žívány. 

 

Odpočinkové zóny pro žáky 

      Na chodbě prvního stupně vznikla hrací a odpočinková plocha pro prvňáčky. Tyto plochy jsou 

dětmi plně využívány. Na chodbě druhého stupně byl umístěn fotbálek 

 

Nádvoří 

Město provedlo zaasfaltování nádvoří. Prostor nyní slouží primárně žákům (tělocvik, družina), do 

budoucna se předpokládá jako přestávkový prostor pro velkou přestávku. 

 

Připravujeme 

V plánu na školní rok 2016/2017 je kromě jiného začátek rozsáhlé úpravy venkovní zahrady 

včetně antukového hřiště. Projekt je ve stádiu vypracovávání. 

                          

 

 

20.  ZÁVĚR 
 

Průběžně pracujeme na úsporných opatřeních při provozu školy (výměna světel). Usilujeme o vy-

tvoření vlídného a příjemného prostředí. Činnost školy ve školním roce 2015/2016 vycházela z celo-

ročního plánu činnosti. Průběžně jsme ověřovali a mírně upravovali nový ŠVP.  
 

Škola se především v tomto roce aktivně zapojila do projektů pro zvyšování zájmů žáků o studium 

v technických, přírodovědných oborech (Soutěže a exkurze na středních školách). Většina aktivit byla 

prezentována na webových stránkách naší školy, některé i v Novorolském zpravodaji.   
 

Důležitým úkolem v práci školy zůstalo uplatnění pohledu na integrační proces u dětí s poruchami 

učení, se sociálním hendikepem, ale i dětí s vynikajícími výukovými výsledky.  
 

Nezastupitelnou úlohu v plnění výchovných cílů má fungování školní družiny. Paní vychovatelky 

se zaměřily na výtvarné, pracovní, kulturní i sportovní aktivity. Snahou bylo upevňovat mezi dětmi 

přátelské vztahy a slušné chování. Kapacita školní družiny byla naplněna. Škola pracuje na aktivitách 

vedoucích k tomu, aby se stala otevřenou pro veřejnost. 
 

Za veškerou činnost patří uznání a poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým pracovní-

kům školy, organizacím a osobám, které s naší školou spolupracovaly.   
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V Nové Roli dne 7. 10. 2016 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Starý 

 zastupující ředitel školy 
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21.  PŘÍLOHY 
 

Přehled prospěchu školy 
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Přehled počtu žáků ve třídách na konci školního roku 
 

 


