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Výroční zpráva za školní rok 2010 – 2011 
 

1. Charakteristika školy 

 

Název školy: Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary.   

Adresa: Školní 232, Nová Role 362 25 

E-mail: skola@novarole.cz 

Zřizovatelem je město Nová Role. 

Statutárním orgánem je ředitel školy Bc. Radek Veselý. Zástupcem pro první stupeň a 

speciální třídy je Soňa Dorundová, pro druhý stupeň Mgr. Josef  Lidinský. Ve funkci 

výchovné poradkyně působí Mgr. Ludmila Veselá. Metodikem prevence je Mgr. Jindra 

Čekalová - Rytířová. 

Škola je právním subjektem od 1.1.2002. 

Škola je úplná, s devíti ročníky. Ve  školním roce 2011-2012 bylo v prvním, čtvrtém                

a  sedmém ročníku po 2 třídách , v druhém, třetím, pátém, šestém, osmém  a devátém po 

jedné. Stále zůstávají naplněny  dvě třídy s upraveným vzdělávacím programem (bývalá 

zvláštní škola).  Škola měla tedy celkem čtrnáct tříd a dvě oddělení družiny.  

Celkový počet žáků byl 266. V běžných třídách 254, z toho 147 na prvním stupni. Ve třídách 

s upraveným vzdělávacím programem 12 žáků. (viz příloha 1) 

Pátým  rokem probíhá výuka dle školního vzdělávacího programu (ŠVP) „NOVÁ ROLE 

UČITELE, NOVÁ ROLE ŽÁKA“. Všichni žáci se vyučují podle těchto osnov vytvořených 

našimi učiteli dle pravidel Rámcového vzdělávacího programu.  

Ve speciálních třídách probíhá vyučování dle ŠVP „NOVÁ ROLE UČITELE, NOVÁ ROLE 

ŽÁKA“ s přílohou pro třídy s upraveným vzdělávacím programem.  

Škola se nespecializuje na výuku některého předmětu. Druhý cizí jazyk přibírají žáci 

v sedmém ročníku (ŠVP). Volitelným předmětem v sedmé, osmé a deváté třídě jsou sportovní 

hry, domácí nauky, výpočetní technika a konverzace v anglickém jazyce. 

Školní družina slouží výhradně pro žáky na prvním stupni.  

Dalším zařízením školy je jídelna pro školní a závodní stravování, jejíž služby využívá přes 

polovinu žáků. Možnost prodeje obědů pro cizí strávníky či  odběr jídla do jídlonosičů 

využívá stále více občanů  a též zaměstnanci různých organizací. 
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Spádovou oblast školy tvoří město Nová Role s osadami Mezirolí a Jimlíkov.  Do školy chodí 

také děti z Děpoltovic a Smolných Pecí, Božičan a  Chodova. 

Stávající Školská rada, která pracuje od ledna 2009, je tvořena těmito členy: Dagmar 

Schwarzová, Ladislava Nemčičová, Irena Švecová, Mgr. Miroslav Starý, Ing. Václav 

Bechiňský, Milena Tichá. Funkční období skončilo 31.12.2011.  

. 

 

 

2. Přehled učebních plánů 

 

Viz příloha č.2 

Ve školním roce 2011 – 2012 pracovala škola podle jednoho učebního dokumentu, 

dle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro základní vzdělávání „Nová role učitele, nová 

role žáka“. 

Ve dvou třídách s upraveným vzdělávacím programem dle ŠVP „NOVÁ ROLE UČITELE, 

NOVÁ ROLE ŽÁKA“ s přílohou pro třídy s upraveným vzdělávacím programem pracují žáci 

několika ročníků společně. V I.C se učí druhý,  čtvrtý, pátý a šestý  ročník se šesti žáky, v 

VI.C sedmý až devátý ročník se šesti žáky společně s jedním integrovaným žákem dle 

programu Pomocná škola ve středním stupni. 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy  

 

Viz příloha č.1 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Fyzicky 21 učitelů (17 žen). Přepočtených učitelů bylo 20,2 (16,2), nekvalifikovaných 7,2. 

První stupeň po přepočtení na plně zaměstnané – 10,9 učitelek, 3,9 nekvalifikované dle 

Zákona 563/2004 Sb. Na druhém stupni 9,3 učitele, z toho 5,3 ženy a celkem 3,3 

nekvalifikovaných. 

Fyzicky 2 vychovatelky, z toho jedna s kombinovaným úvazkem učitelka a vychovatelka. 

Přepočtených vychovatelek bylo 1,4. 

 

Provozní zaměstnanci 
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Provoz školy zajišťuje 6 pracovníků. Mzdová účetní a sekretářka v jedné osobě, účetní, 

školník-údržbář a čtyři uklizečky.  

Na úseku školní jídelny pracují čtyři zaměstnankyně. Vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka, kuchařka  

a pomocná kuchařka.   

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků                          

I.st. – Z osmi učitelek plně kvalifikované 6,  jedna s kvalifikací pro 6.-9.roč. Jedna učitelka      

s dlouholetou praxí s dětmi přímo na naší škole. Výuku jazyků zajišťuje učitel druhého stupně 

bez plné kvalifikace a pracovnice družiny taktéž bez kvalifikace. Ve čtvrté třídě působí 

asistentka pedagoga u tělesně postiženého žáka.  

     

II.st. – Z 10 učitelů jsou 4 muži. Plně kvalifikovaných je celkem šest učitelů. 

Všichni pedagogové však splňují kvalifikovanost dle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických 

pracovnících.  

         

ŠD – jedna plně kvalifikovaná vychovatelka a jedna nekvalifikovaná na částečný úvazek 

 

 

4. Údaje o žácích 

 

Viz příloha č.1 

 

V ZŠ Nová Role bylo zapsáno k 30.9. 2011celkem 266 žáků, kteří byli zařazeni do 14 tříd. 

Z toho byly dvě s upraveným vzdělávacím programem, v nichž bylo dohromady 12 dětí. 

Do prvních tříd nastoupilo 36 žáků. 

Pro žáky s poruchami nebyly zřízeny specializované třídy, žáci byli dle platných zákonných 

norem integrováni v běžných třídách 

Školní docházku ukončilo celkem 24 žáků. V deváté třídě 19 žáků, v  osmé třídě jeden a ze 

tříd s upraveným vzdělávacím programem čtyři žáci. Z páté třídy přestoupil do gymnázia 

jeden žák. Do střední školy byli přijati všichni žáci,  tj.100 %.  

 

 

Integrace 

Dle zákona 561/2004  a vyhlášky 73/2005 bylo integrováno 16 žáků, z toho sedm na prvním 

stupni, osm na druhém stupni a jeden ve speciální třídě. Pro každého byl vytvořen 

individuální vzdělávací plán - IVP. 
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Zápis k povinné školní docházce 

Zápis do prvních tříd proběhl 2.2. 2012 čtvrtým  rokem netradiční formou. Podle projektu 

Čtyři roční období se děti zábavnou formou seznámily s prostředím školy i s paní učitelkami. 

Počet zapsaných dětí byl 34. Z toho bylo kladně vyřízeno 5 žádostí o odklad. 

 

 

5. Tabulka výsledků vzdělávání 

 

Viz příloha č.4 

 

 

6. Inspekce 

 

V tomto školním roce neproběhla na škole inspekční činnost ČŠI.  

 

 

      7.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Strategie školy v oblasti prevence je rozpracována v Preventivním programu, v němž jsou 

stanoveny cíle, cílové skupiny, formy a metody realizace. 

Lze říci, že v této oblasti je situace dobrá, s většími problémy se na škole nesetkáváme. Mezi 

nejzávažnější případy patřily: 

- neomluvené hodiny žáků  

- kouření mimo vyučování  

- několikrát byla svolána výchovná komise ( ve složení třídní učitel, ředitel nebo 

zástupce ředitele školy, školní metodik prevence a výchovný poradce), která 

projednávala zejména nevhodné chování některých žáků , porušení školního řádu 

apod. 

 

 

V průběhu školního roku se na škole neobjevily žádné problémy týkající se požívání 

alkoholických nápojů. V jednom případě byl ve spolupráci s policií ČR vyšetřován nález 

malého množství návykových a omamných látek u žáků. Na škole se neobjevily žádné 

závažnější náznaky šikany či podobného jednání.  
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Žáci se zúčastnili výchovného pořadu na téma prevence patologických jevů (kouření, alkohol 

apod.) pro I. i II. stupeň. Pro žáky osmého a devátého ročníku byla uspořádána beseda na 

téma Láska, sex a drogy.“ 

Ve  spolupráci s novým stálým vedením místního oddělení policie ČR byly naplánovány  a 

uskutečněny besedy, které rozšířily právní vědomí starších žáků, v nižších ročnících se 

jednalo o prevenci úrazů na silnicích.  

 

8.   DVPP 

 

Oblast DVPP je zpracována v ročním plánu. Učitelé mají možnost výběru akcí dle nabídky 

vzdělávacích center. Nutno říci, že tato oblast je z našeho hlediska stále značně limitována 

finanční stránkou kurzů, jejich kvalitou  a v neposlední řadě organizační náročností 

zabezpečení výuky při absencích učitelů.  

Dalším rokem pokračuje periodické měsíční setkávání učitelek prvního stupně, na němž si 

vyměňovaly informace ze školení, předávaly zkušenosti a připravovaly akce pro žáky školy.  

Podobnou formu zkvalitňování své práce zvolili i učitelé druhého stupně. 

Významnou úlohu při DVPP sehrává zapojení školy do projektu EU peníze do škol. Projekt „ 

Moderní výuka“ přinese do školy nové materiální IT vybavení a jejich využití při výuce. 

Dalším významnou úlohu v oblasti DVPP je zákonem dané studijní volno pro pedagogické 

zaměstnance. V něm si mohou učitelé zorganizovat své další odborné vzdělávání podle svých 

představ. Vedení školy jim pomáhá doporučeními pomocí odkazů na webové stránky portálů 

se školskou tématikou, nabídkou e-learningových kurzů apod. 

 

 

9.   Školní a mimoškolní aktivita 

 

Viz příloha č.5 

 

V této  oblasti se stále nedaří zastavit   trend minulých let s prohloubením  nezájmu ze strany 

dětí k mimoškolním aktivitám a dále pak neschopnost dětí dlouhodobé systematické práce ve 

zvoleném oboru. 

Ve škole nebyly zřízeny žádné kroužky z několika důvodů. Mezi hlavní patří výše zmíněný 

nezájem dětí, finanční zabezpečení,  materiálové a personální.  
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Situace je řešena v úzké spolupráci s DDM Nová Role, jehož kroužky žáci navštěvují a naši 

zaměstnanci pracují jako vedoucí. Žáci školy jsou se souhlasem rodičů uvolňováni na pomoc 

DDM při organizaci rozsáhlejších akcí pro veřejnost (např. Cesta pohádkovým lesem). 

Celoškolní sportovní akce, pořádané jednou za měsíc za účasti všech žáků – vždy připravila 

jedna třída v disciplíně, kterou sama zvolila. I tento způsob motivování žáků ke sportu však 

naráží na jejich nezájem. Je patrný rozdíl mezi žáky na prvním a druhém stupni. Přesto se naši 

učitelé snaží připravit pro žáky nové atraktivní aktivity. Dva pedagogové organizovali od 

říjnado dubna hokejové tréninky a zápasy na zimním stadionu Nejdek.  

Předmětových soutěží se škola zúčastnila již tradičně na okresní úrovni. Stále usilujeme o  

zapojení co největšího počtu žáků v základních školních kolech  matematické, dějepisné a  

konverzační olympiády. Dále se celá škola zúčastnila celonárodní soutěže Přírodovědný 

klokan a jeho starší celoevropské verze Matematického klokana. Jedná se o  jednotné 

testování žáků věkových  kategorií v příslušných oborech. Je velká škoda, že do škol nejsou 

poskytnuty celkové výsledky. Takto vyhodnocujeme pouze pořadí v rámci naší školy a chybí 

srovnání s ostatními. 

Další akce navazovaly na tradici z dávné i nedávné doby. Obrovský ohlas hlavně u 

vycházejících mělo slavnostní ukončení roku – Stužkovaná, kterou jsme  letos uspořádali 

sami.  

Na hřišti ve Staré Roli jsme se zúčastnili dopravní výuky, která pomáhá dětem při orientaci 

v silničním provozu např. v jízdě na kole. 

Kulturní akce jsme tento rok opět  uskutečňovali především v Nové Roli. Využíváme přitom 

pestrou nabídku různých agentur (koncerty, vystoupení divadelních souborů). Podílíme se na 

soutěžích vyhlašovaných různými organizacemi a městem, v nichž žáci pracují na výtvarných 

„dílech“ v rámci daných témat – přírodopisných, ekologických apod. Významnou akcí pro 

naše žáky bylo vystoupení na slavnostech v partnerské obci Rittersgrünu. V rámci 

partnerských vztahů se školou v Breitenbrunnu  a Toužimi jsme zorganizovali tradiční  

Hasen-Pokal sedmých tříd, turnaj v minikopané a přehazované. 

 

V rámci školní i mimoškolní činnosti škola dále spolupracuje s knihovnou Nová Role, se ZUŠ 

Nová Role, s TJ Nová Role, FK Nová Role a jinými organizacemi, které vytváří vhodné 

podmínky pro efektivní využití  volného času  dětí a mládeže.   
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Školní a mimoškolní činnosti se věnujeme i ve školní družině. Družina má dvě oddělení 

s maximální naplněností. Činnost lze rozdělit na odpočinkovou a zájmově vzdělávací. Do 

první patří hry v družině a venku, vycházky do okolí Nové Role. Při zájmové činnosti se děti 

zábavnou formou vzdělávají při četbě časopisů, naučných hrách či rozvíjejí své pohybové 

dovednosti v tělocvičně. Důležitou součástí jsou společné obědy a zvládnutí stravovacích 

návyků s tím spojených. Velký přínos  má spolupráce s DDM, kde mají děti možnost 

zhotovení vlastních výrobků, zúčastnit se sportovně vědomostních soutěží atd. 

 

Činnost školy je prezentována na nástěnce školy a hlavně v místním periodiku Novorolský 

zpravodaj, kde máme vyhrazeny stránky. Jedna paní učitelka zastává funkci  členky redakční 

rady. 

Mimořádný byl tento školní rok pro naši školu tím, že jsme v něm oslavili výročí 50 let  

výstavby a uvedení do provozu stávajících budov prvního a druhého pavilonu. V listopadu 

bylo zorganizováno setkání všech pedagogických pracovníků, kteří na zdejší škole působili. 

V červnu se uskutečnila pro veřejnost Akademie ZŠ, na které vystoupilo mnoho žáků a 

vyučujících.    

 

Z hodnocení činnosti prvního stupně zpracovaného  zástupkyní Soňou Dorundovou 

                         Hodnocení činnosti práce I. stupně a speciálních tříd 

 

          Ve školní roce 2011– 2012 je již pedagogický sbor stabilizován. 

          I v tomto  školním roce svolávala Paedr. M. Dušková metodická sdružení,která se 

konala pravidelně první týden v měsíci.  Projekt ,,Obrazová galerie“ pokračoval i letos a žáci 

vystavovali jednotlivá díla na nástěnkách v 1. patře. 

         V tomto školním roce proběhlo několik společných akcí a to i akcí ve spolupráci s 

druhým stupněm . V září proběhlov kinosále divadelní představení ,,O líné Čiperce“, v říjnu ,, 

Zpíváme si s pohádkou“, nocování ve škole ,, Čarodějnická škola u Saxany“ - 1A,2.A,5.A 

+spec.2.A se seznámila s Ajaxem, 4.A,B vyrazily na dopravní hřiště. 

         V listopadu se konalo ,,Setkání bývalých učitelů“ k 50. výročí školy. 

         V prosinci připravili žáci I.stupně ,,Vánoční dílny“ pro MŠ Nová Role a Mezirolí 

a pak zase II. stupeň ,,Vánoční tvořeníčko“ pro stupeň první.Společně jsme také navštívili 

kino Čas film ,, Kocour v botách“.Také proběhli dva Nadační koncerty ve spolupráci se ZUŠ 

a výdělek šel na Nadační fond Propojení, který sháněl peníze pro naši žákyni Nikol Zíkovou.K 

této akci se přidal i pěvecký sbor Chorea nova a vybíral dobrovolné vstupné na svých 

adventních koncertech. Celková částka se tak vyšplhala na 18 157 Kč. 

          V lednu proběhl v tělocvičně hudební pořad P. Hraběte. MŠ navštívila ZŠ. Konal se i 
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zápis do prvních ročníků – tentokrát na téma ,,Roční období“ 

          V únoru jsme vyrazili na koncert Kinder tour ,, Když najdeš přítele, najdeš poklad“ 

který se konal v Chodově KASSU. 

          V březnu jsme měli společný projekt ,,Den vody´´+ exkurzi do čističky odpadních vod. 

Výstup jste si mohli prohlédnout na společné nástěnce v 1. patře. 

          V celostátní soutěži Matematický klokan se na 1.místě v kategorii Cvrček umístili dva 

naši žáci Veronika Šindelářová a Josef Zikmund Vosáhlo. Diplomy a dárek předal dětem 

ředitel školy. 

          V dubnu bylo v tělocvičně představení ,,Poví ti to přísloví“. 

          V květnu pořádal supermarket na náměstí v Nové Roli ,,Roadshow“ podle časového 

harmonogramu se tam vystřídali žáci I.stupně. 

          V červnu proběhla naše největší akce ,,Školní akademie“ - chtěla bych poděkovat všem, 

kteří při této akci pomáhali. 

           Letos se nám nepodařilo společně vyrazit do divadla, ale 1. a 3. ročníky byli v divadle 

na představení,,O princezně Haničce“ a ,,Obušku z pytle ven“ a 2 představení pro nás 

připravilo divadlo Husovka a to zadarmo i s odvozem.1.A,2.A, 4.A,B jeli na zámek Bečov. 

            Kromě těchto akcí si pořádaly paní učitelky další výlety, besedy a návštěvy v knihovně, 

besedy s policií , navštívily galetii umění. 

            I v tomto roce vyrazily paní učitelky se svými třídami na Školy v přírodě: 

 3.A -Střelské Hoštice -25.-31.5. 

 5.A + spec. Albrechtice v Jizerských horách 17.6.-24.6. 

 2.A Jetřichovice u Děčína 18.6.-23.6. 

 4.A,B Zelená Lhota na Šumavě 23.6.-29.6. 

 1.A  Albrechtice v Jizerských horách 24.6.-27.6. 

  V lednu a v červnu proběhly prověrky  z M a ČJ v 5. ročnících, které připravili pan Lidinský 

a paní Zapletalová. Bude nutné se podívat na ŠVP a popřípadě ho doplnit. 

   V tomto roce proběhly i některé zprávy o naší škole v denním tisku: Šikana ve škole: 

Rodiče sepisují petici a druhý článek údajné zprávy o šikaně žáků se nepotvrdily. Paní 

učitelky informují o svých akcích i v místním tisku ,, Novorolském zpravodaji“, založily si i 

webové stránky třídy a zde bych chtěla  i letos vyzvednout práci  Paedr. M. Duškové, která 

pravidelně informuje o dění ve třídě, doplněné mnoha fotografiemi. 

           Ve třídách s upraveným vzdělávacím programem jsme měli 15 žáků. Během roku si 

jedna žákyně podala žádost o přeřazení do DD v Týně nad Vltavou . 

           I v letošním roce se zúčastnili několika soutěží: 

– Schodoběh K. Vary - 8. místo L.Kudry,11. místo  M. Bauše, 17. místo J.Smažík 

– Běh 17.listopadu Ostrov -2.místo L.Kudry,8.místo M. Bauše,15.místo¨J. Smažík 

– 16.místo P.Půhoný 

– soutěž EVVO -recyklace odpadů Ostrov – 3 členné družstvo (M.Bauše, K. Zemanová, P. 

Půhoný) obsadilo 2. místo 

– Páka v Toužimi: 1. místo Lukáš Kudry, 5. místo J. Smažík 9. místo P. Půhoný 

– Florbal -Toužim: družstvo( L. Kudry, J.Smažík, P, Půhoný, M. Bauše,R. Prajka,M Nedvěd 

– obsadilo celkové 4. místo 

Umíme to s počítačem - Ostrov –  J.Smažík,M.Bauše -5.místo 

– SHM Sokolov -družstvo dívek D.Schlosserová -2.místo,V.Kudryová -8.místo 

                         družstvo chlapců L.Kudry -2.místo,R.Prajka 13.místo, M.Bauše 14.místo 

                          celkově skončila ZŠ Nová Role na 3. místě 

Praktická dívka - K. Vary – V. Kudryová ,D. Řezáčová  - 5. místo 
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– SHM Sokolov krajské kolo -D.Schlosserová -6. místo 

– LSH ZŠ speciálních Mariánské Lázně – Tomáš Hlaváč 

– Školní akademie – L.Kudry,J.Smažík,V.Kudryová 

 

Pět dětí jelo na školu v přírodě s 5. ročníkem do Albrechtic v Jizerských horách. Děti mají 

krásné zážitky. 

 

 

 

10.    Další údaje 

 

Škola byla uplynulý rok zařazena do rozvojového programu MŠMT na rok 2011/2012 

„Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří 

splňují odbornou kvalifikaci podle zákona číslo 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů “ č.j. 29 127/2010-26.  

Dále škola získala dotaci v programu „ Podpora řešení specifických problémů 

regionálního školství v jednotlivých krajích s přihlédnutím rozdílné hustotě osídlení pro rok 

2011“, č.j. 6607-5/2011-26 pro pedagog. i nepedagog. pracovníky ve smyslu § 163,odst.1, 

písmena a zákona č. 561/2001 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání a § 14 odst. 3 zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Škola nebyla zapojena vzhledem ke své činnosti základního vzdělávání do dalšího 

vzdělávání v rámci celoživotního učení.  

Škola pracovala na projektu „ Moderní výuka“ v rámci  dotačního titulu EU peníze do 

škol. V první etapě byla ve výběrovém řízení vybrána firma, která v červenci dodala novou 

výpočetní techniku pro žáky i pedagogy. 

Zaměstnanci školy nemají odborovou organizaci, škola při plnění úkolů ve vzdělávání 

zatím nespolupracuje ani s jinými organizacemi zaměstnavatelů.  

 

 11. Základní údaje o hospodaření školy 

viz příloha 6 

Při čerpání našich financí jsme vycházeli z rozpočtu, který je každý rok předkládán 

zřizovateli. Největší položka jde na provoz školy – správa, energie atd. 
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