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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Škola 

Název školy Základní škola Nová Role, příspěvková organizace 

Sídlo školy Školní 232, Nová Role 362 25 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 709 394 54 

IZO 1020 880 781 

Charakteristika školy Základní škola, úplná, s devíti ročníky 

Vedení školy 

Ředitelka:  Mgr. Ester Nováková  

  

Zástupce ředitelky: Mgr. Miroslav Starý 

Kontakt 

tel:  734 705 338 

e-mail: reditel@zsnovarole.cz 

web: www.zsnovarole.cz 

datová schránka: bifmp8k 

 

Zřizovatel školy 

Název zřizovatele Město Nová Role 

Sídlo zřizovatele Chodovská 236, 362 25 Nová Role 

Kontakt 353 176 311 

 

Školská rada 

Datum zřízení 1. 12. 2015 

Počet členů školské rady 6 

Předseda školské rady Ing. Václav Bechiňský 

Kontakt 728 325 227 
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Klub přátel školy při ZŠ Nová Role, spolek 

Poslání 
Podporovat činnost školy nad rámec, který ji poskytuje obec a stát, 
popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit 
zejména mezi rodiči žáků osvětovou pedagogickou činností. 

IČO: 019 17 986 

 

Součásti školy – stav k 30. 9. 2017 

Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků 

1. stupeň ZŠ 10 177 

2. stupeň ZŠ 5 113 

Školní družina 4 100 

Školní jídelna  219* 

*Počet zaměstnanců stravovaných ve školní jídelně – 26, počet cizích strávníků – 55. 

 

Materiálně – technické podmínky školy 

Učebny 17 

Odborné učebny 9 

Družiny 4 

Tělocvična 1 

Žákovská dílna pro 20 dětí 

Kuchyňka 1 

Zahrada proběhla rekonstrukce a revitalizace zahrady. 

2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KAPACITA 
Škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: 

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

Školní vzdělávací program NOVÁ ROLE PRO ŽÁKA, NOVÁ ROLE PRO UČITELE. 

 

Škola je právním subjektem od 1. 1. 2002. 

Škola je úplná, s devíti ročníky.  Počet žáků se pohybuje kolem 
300, plná kapacita školy činí 540 žáků. Školní družina má 
kapacitu 100 žáků, od 22. 1. 2018 120 žáků, jídelna 350 žáků. 
Každá třída má svoji kmenovou učebnu.   
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POČTY  ŽÁKŮ  PODLE  TŘÍD (k 30. 9. 2017) 

Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel 

1.A 6 8 14 Mgr. Dagmar Schlapáková 

1.B 6 9 15 Mgr. Barbora Babejová 

1. ročník 12 17 29  

2.A 11 7 18 PaedDr. Dušková Miluše 

2.B 11 4 15 Karásková Jana 

2. ročník 22 11 33  

3.A 6 13 19 Vondráčková Marie 

3.B 5 14 19 Mgr. Jelínková Jana 

3. ročník 11 27 36  

4.A 11 12 23 Mgr. Rokoská Jana 

4.B 9 6 15 Mgr. Rotová Jana 

4. ročník 20 18 38  

5.A 11 10              21 Mgr. Tomanová Hana 

5.B 11 9 20 Mgr. Vavrochová Soňa 

5. ročník 22 19 41  

6.A 8 8 16 Mgr. Miroslava Háblová 

6.B 9 10 19 Mgr. Miriam Velínská 

6. ročník 17 18 35  

7.A 18 12 30 Mgr. Jozefyová Sylva 

7. ročník 18 12 30  

8.A 17 4 21 Bc. Veselý Radek 

8. ročník 17 4 21  

9.A 16 11 27 Mgr. Zapletalová Anna 

9. ročník 16 11 27  

Celkem 152 138 290  

1. stupeň 85 92 177  

2. stupeň 67 46 113  
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Přehled pracovníků k 30. 9. 2017 

Učitelé ZŠ 22 

Asistenti pedagoga 4 

Vychovatelé ŠD 4 

Provozní zaměstnanci ZŠ 6 

Provozní zaměstnanci ŠJ 4 

Počet zaměstnanců celkem 41 

 

 

 

 

Skladba provozních zaměstnanců 

a) Škola - hospodářka/sekretářka školy, školník a 4 uklízečky. 

b) Školní jídelna - vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka, kuchařka a pomocná kuchařka. 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Učitelé 1. stupně 71 % 

Učitelé 2. stupně 93% 

Vychovatelky v ŠD 75% 

Asistenti pedagoga 100 % 

Učitelé ZŠ
55%

Asistenti pedagoga
7%

Vychovatelé ŠD
10%

Provozní 
zaměstnanci ZŠ

18%

Provozní 
zaměstnanci ŠJ

10%

Rozdělení zaměstnanců
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4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ 
Spádovou oblast školy tvoří město Nová Role s osadami Mezirolí a Jimlíkov. Dalšími žáky jsou 
dojíždějící děti z Božičan, Děpoltovic, Smolných Pecí, Vysoké Pece a dalších. 

4.1 Výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2018/19 
počet 
prvních tříd 

Počet dětí 
zapsaných 

počet dětí 
přijatých  

z toho počet dětí 
přijatých po odkladu 

počet odkladů pro 
školní r. 2018/2019 

Přestup na 
jinou školu 

2 38 37 4 4 1 

4.2 Výsledky přijímacích řízení na víceletá gymnázia 

Třída z 5. třídy ze 7. třídy 

Počet žáků 6 0 

4.3 Výsledky přijímacích řízení na střední školy a učiliště 
Škola gymnázia střední 

průmyslové 
školy 

obchodní 
akademie 

střední 
zdravotnická 
škola 

ostatní střední 
odborné školy 

učební 
obory 

Počet žáků 1 5 0 0 15 7 
 

Konkrétní škola počet žáků 

SOŠ Karlovy Vary, s. r. o. 1 

SZdrav.Š, VOŠZdr., K. Vary 2 

SUPŠ K. Vary 1 

SŠLog., Dalovice 1 

SPgŠ, gym. a VOŠ K. Vary 4 

SŠStrav. a služeb, K. Vary 3 

SOŠStav., K. Vary 6 

SPŠ, Ostrov 4 

ISŠTaE Sokolov 4 

Gym. Sokolov a Kraj. vzděl. centrum 1 

SŠŽivnostenská Sokolov 1 

CELKEM: 28 žáků 
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5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

5.1 Přehled prospěchu žáků ke konci 2. pololetí 
Třída Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo  Neprospělo 

1. A 14 13 1 0 

1. B 14 14 0 0 

2. A 18 18 0 0 

2. B 13 12 1 0 

3. A 20 13 7 0 

3. B 19 10 9 0 

4. A 23 18 5 0 

4. B 15 6 9 0 

5. A 21 14 7 0 

5. B 21 16 5 0 

6. A 16 4 10 2 

6. B 19 2 17 0 

7. A 29 7 18 4 

8. A 21 4 16 1 

9. A 27 3 24 0 

 

5.2 Údaje o integrovaných žácích k 1. 9. 2017 

Druh postižení Počet žáků 

Vývojové poruchy a učení 18 

Mentální postižení 1 

Závažné vady řeči 1 

Souběžné postižení více vadami 1 

Tělesné postižení 1 

Vývojové poruchy chování 7 

Celkem 29 

 

V září 2016 vstoupila v platnost vyhláška 27/2016. Tato vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, 
žáků a studentů (dále jen „žáků“) se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků 
uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných. V roce 2017 byla tato vyhláška 
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novelizována. V průběhu školního roku došlo k rediagnostice všech integrovaných dětí. Ve škole 
realizujeme podpůrných opatření, která doporučila pedagogicko-psychologické poradna a speciálně 
pedagogického centrum. Speciální pedagogové se podílí na uskutečnění předmětu speciálně 
pedagogické péče a několik učitelů se věnuje dětem v rámci pedagogické intervence. 

5.3 Zpráva výchovného poradce 

Kariérové poradenství 

Informace pro žáky především 9. tříd, 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 (8. roč.) 

Práce se žáky vyžadujícími zvláštní péči 

 vyhledávání a evidence žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků talentovaných, 
nadaných 

 spolupráce s učiteli, vedení při tvorbě IVP a PLPP 

 spolupráce s ŠPZ, rodiči 

Metodická činnost 

Řešení aktuálních situací a problémů ve škole – řešení a projednávání studijních, kázeňských a 
výchovných problémů žáků 

Informační činnost 

Informace pro žáky, rodiče i kolegy  

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 (J. Větrovcová) 

 konzultace s učiteli, pomoc začínajícím učitelům 

 přihlášky a přijímací řízení na střední školy, evidence přijatých žáků 

 pomoc při psaní odvolání 

5.4 Zapojení do testování společnosti SCIO 
Na jaře se zapojili žáci 8. tříd do testování společnosti SCIO, která zjišťovala studijní předpoklady 
jednotlivých žáků. Výsledky testování mají žákům pomoci v orientaci, která střední škola se pro ně 
jeví jako vhodná a zároveň jako podklad pro další práci v hodinách pracovních činností se 
zaměřením na volbu povolání. 
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6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
Na škole se pravidelně organizují celoškolní projekty (tematické týdny, tvořivé dílny, slavnosti 
školy). 

Učitelé se pravidelně scházejí na organizačních a pracovních poradách, také pravidelně zasedají 
jednotlivá metodická sdružení. Pedagogové se průběžně vzdělávají podle potřeby a nabídky 
vzdělávacích kurzů. Učitelé organizují kohezní pobytové akce a tematické výlety. Jednotliví učitelé, 
pod vedením školního metodika prevence začleňují jednotlivá preventivní témata do výuky, a to v 
souladu s RVP, ŠVP a svými tematickými plány.  

Žáci jsou zvyklí vyjadřovat svůj názor a hodnotit klima školy i třídy, k čemuž přispívá i školní 
parlament. Žáci o případných problémech mohou informovat své třídní učitele, výchovnou 
poradkyni, školní metodičku prevence. 

Rodiče se školou spolupracují, ale o problematiku rizikového chování se většinou zajímají, až když 
se s některým jevem setkají u svého dítěte nebo v kolektivu, jehož je jejich dítě součástí, v těchto 
situacích nabízí výchovná poradkyně a metodička prevence konzultace. S rodiči jednají třídní učitelé 
v rámci svých konzultačních hodin a na třídních schůzkách. 

Kontaktní údaje na učitele rodiče získají z žákovské knížky nebo na webových stránkách školy. Zde 
se mohou také vyjádřit ke všemu, co se ve škole děje. Komentáře dávají prostor k diskusi. Škola 
pravidelně zjišťuje názory v této oblasti pomocí dotazníků pro rodiče. 

Škola je zapojena do projektu „Nenech to být“, což je webová platforma a mobilní aplikace bojující 
proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě podporovaná MŠMT. 

Školní metodik prevence každoročně zpracovává preventivní program, který se zaměřuje převážně 
na prevenci intolerance a nevhodného chování žáků vůči sobě navzájem, tedy prevence šikany a 
násilí, vandalismu, xenofobie a rasismu, podporu zdravého životního stylu našich žáků, prevenci 
kriminálního chování dětí a mladistvých, prevenci zaměřenou proti užívání legálních návykových 
látek a v neposlední řadě také na budování bezpečného klima ve škole 

V rámci preventivního programu jsme připravili a realizovali tyto aktivity:  

 probíhala úzká spolupráce s výchovným poradcem školy a ostatními pedagogy. 

  ve spolupráci s DDM Nová Role a knihovnou Nová Role byly zajištěny volnočasové aktivity  

 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, 
dále ve 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. 
Intenzivněji jsme se zaměřili na rizikové formy chování zejména užívání alkoholu a drog u 
mladistvých a také na kyberšikanu.  

Na konci minulého školního roku jsme zažádali o dotaci karlovarského kraje na adaptační výjezd 
6. ročníků, se kterou jsme uspěli a adaptační výjezdy budou realizovány ve školním roce 2018/2019. 

V příštím školním roce budeme také pokračovat s aktivitami podporujícími kooperaci mezi žáky. 
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7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A VZDĚLÁVÁNÍ 
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V rámci Šablon I bylo realizování vzdělávání pedagogů: proběhl 16 hodinový kurs pro celou 
sborovnu: Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty, 8 hodinový 
seminář: Žák se speciálními potřebami a pro 12 pedagogů 16 hodinový vzdělávací program: Když 
matematika baví aneb rozvoj matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ. 

Celá sborovna se též účastnila semináře: Bezpečné klima ve třídě – metodika vedení třídnických 
hodin. 

Mimo celosborovnového vzdělávání se jednotliví učitelé a asistenti pedagoga účastnili dalších 
seminářů s tématy: Spolupráce s třídního učitele s asistentem, Problémové chování u žáků s ADHD, 
PC v hodinách cizího jazyka, Činnostní učení v hodinách českého jazyka, Netradiční zážitkové hra 
v tělesné výchově, Ekoabeceda, Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost – Zábavné 
vyučování na 1. stupni, Problémové chování žáka, Dokumentace školy a legislativa, Školení GDPR, 
ADD a ADHD v teorii a praxi. 

V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala ředitelka školy Kvalifikační studium pro ředitele škol 
a školských zařízení a speciální pedagogiku.  

8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

8.1 Práce metodického sdružení 1. stupně 
Paní učitelky 1. stupně se pravidelně na počátku každého měsíce scházely na metodických 
sdruženích, 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, práce na minimálních výstupech 

 předávání informací ze školení 

 kabinety – inventarizace, odpisy a návrhy na nákup potřebných pomůcek, seznámení 
s novými pomůckami 

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

 využívání technických možností školy (interaktivní tabule, počítačová učebna.) 

 objednání pracovních sešitů a učebnic (nabídky dealerů) dle požadavků ŠVP 

 práce s novými učiteli, předávání zkušeností (Karásková, Babejová) 

 plánování společných akcí (školní projekty, výtvarné dílny pro MŠ, ekologické akce, divadla, 
koncerty, exkurze, vystoupení) 
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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  

V některých třídách byly uskutečněny i celoroční tematické projekty (např.: 2. A – Barevný rok). 
Ostatní projekty – viz přehled akcí. 

Ozdravné pobyty a výlety  

Ozdravné pobyty a vícedenní kurzy se staly nedílnou součástí ŠVP. 

Cíle těchto aktivit:  

 delší pobyt žáků v přírodě  

 poznávání nových míst ČR 

 zaměření na sport s cílem zlepšování fyzické kondice dětí  

 stmelení třídních kolektivů – sociálně osobnostní výchova  

 rozvoj klíčových kompetencí žáků  

Přehled realizovaných aktivit – viz přehled akcí. 

Spolupráce s MŠ 

Pro děti z MŠ byly připraveny Vánoční dílničky, kde si společně s žáky vyrobily spoustu dárečků. 
Žáci 1. stupně připravili pro děti z MŠ společné jarní sportování na opičí dráze. Děti MŠ také 
zavítaly do naší školy, kde se účastnily výuky a dále společného programu se žáky 1. tříd. 
Pedagogové prvního stupně spolupracovali s učitelkami MŠ při zápisu dětí do první třídy (téma 
„Městečko Školákov“) a při rozdělení dětí do 1. tříd. 

Aktivity a soutěže 

Žáci 4. tříd absolvovali výuku na dopravním hřišti v KV – Svět záchranářů. Žáci 3. a 4. tříd 
absolvovali plavecký výcvik v KV (13 hodin). 

O činnosti a aktivitě žáků i paní učitelek z 1. stupně byla veřejnost pravidelně informována 
v Novorolském 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. 
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Přehled soutěží 

název Účastník/ci umístění poznámka 

Logická olympiáda Žáci 2. ročníku 

V. Veselovská 

postup do krajského 
kola mezi 40 
úspěšných řešitelů 

 

Matematický klokan Žáci 2. – 5. ročníku   

Zlaté dítě Žáci 2. A 2. místo v ČR Práce s knihou „Překlep a 
Škraloup“ 

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

SOV Žáci 1. stupně Diplom za účast Sportovní soutěž 

Nekoktám, čtu Žáci 4. a 5. tříd 

J. Hagová 

V. Schlapák 

 

 

3. místo v kraji 

Čtenářská soutěž 

Angličtina nás baví V. Vimmer 1. místo v kraji  

Florbal Čeps Cup Družstvo děvčat 4. a 
5. tříd 

2. místo v okrese, 
postup do krajského 
kola 

Sportovní soutěž 

72 hodin Žáci 2. A 3. místo v ČR  Úklidová akce + video 
zpracování 

Kamarádi moudrosti 1. stupeň 1. místo – 2. A Soutěž knihovny 

Recitační soutěž  

1. – 5. tříd 

N. Kuchtová 1. místo Soutěž knihovny 

Turnaj ve florbalu Tým z 1. stupně 2. místo v okrese Sportovní soutěž 

Čeps cup Tým z 1. stupně 2. místo v kraji Sportovní soutěž 

 

 

8.2 Práce metodického sdružení 2. stupně 
Členy sdružení tvoří učitelé 2. stupně. 

Schůzky 

Schůzky metodického sdružení dle potřeby a domluvy. 

Práce s učebnicemi, pracovními sešity a jinými učebními materiály 

 objednání pracovních sešitů dle domluvy vyučujících podle požadavků ŠVP 

 dokončení výměny učebnic matematiky a nové učebnice chemie 
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Kontrola vyplňování třídní dokumentace  

 Třídní knihy 

 Třídní výkazy 

 Katalogové listy 

 Vedení elektronické dokumentace – Bakaláři (zapisování známek do Bakalářů, příprava na 
elektronické třídní knihy na následující školní rok) 

Práce na ŠVP 

Studium Standardů pro jednotlivé předměty na 2. stupni, cíle, výstupy a kompetence – aktualizace a 
sjednocení s RVP a tematickými plány. 

Prospěch a chování žáků 

Individuální přístup, dostatek známek, kontrola zápisu známek do ŽK, sjednocené postupy při 
udělování výchovných opatření. 

Žáci se specifickými poruchami učení 

 pro každého žáka s individuálními vzdělávacími potřebami vytvoření individuálního 
studijního plánu, v němž se přihlíží k jeho specifickým potřebám. 

 plán se pravidelně vyhodnocuje pod vedením třídního učitele a výchovného poradce.  

 projednávání návrhů na nová vyšetření žáků 

Učební pomůcky a materiály 

V průběhu školního roku probíhá doplňování kabinetů, odpisy a návrhy na nákup nových pomůcek, 
inventarizace tříd a kabinetů. 

Mezipředmětová spolupráce 

Vzájemná spolupráce mezi učiteli, plánování společných projektů a jejich vyhodnocování. 

 

Soutěže 

název Účastník/ci umístění poznámka 

Turnaj ve stolním 
tenise 

Kolektiv chlapců  2. místo Sportovní soutěž 

 

8.3 Školní družina 
Ve školním roce 2017/2018 byly v provozu 4. oddělení. Naplněnost školní družiny v letošním 
školním roce dosahovala plné kapacity tj. 100 žáků. Pro velký zájem o umístění žáků do školní 
družiny jsme během roku požádali o navýšení kapacity žáků a ta byla navýšena na 120 žáků. 
V prvním oddělení školní družiny byli žáci 1. a 2. ročníků, ve druhém a třetím oddělení žáci 2. a 3. 
ročníků a ve čtvrtém oddělení starší žáci. Ředitelka školy vydala souhlas i s návštěvou ranní družiny 
žákům 5. ročníku, jejichž rodiče ještě projevili zájem o docházení jejich dětí do ranní školní družiny 
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z různých důvodů např. dojíždění do Nové Role z okolních obcí, brzké dojíždění rodičů do 
zaměstnání.   

Školní družiny se nachází na prvním stupni ZŠ v přízemí. Všechna oddělení mají k dispozici 
samostatné třídy s kompletním vybavením, sociálním a hygienickým zázemím. Třídy školní družiny 
jsou vybaveny z poloviny kobercem a linem, skříněmi, kde jsou uloženy hry, knihy a sportovní 
potřeby, dále jedním počítačem, stoly a židlemi. Dále je k dispozici školní zahrada, hřiště, tělocvična. 
Ve spolupráci se zřizovatelem naší školy bylo na zahradu objednáno několik prvků pro sportovní a 
relaxační využití, jedná se o balanční prvky, posilovací prvky, lanovou prolézačku, kolotoč, 
houpačky se skluzavkou, pink-ponkové stoly a basketbalové koše. 

Činnosti školní družiny probíhají průběžně podle ročního tematického plánu. Navštěvujeme Dům 
dětí a mládeže, kde je dětem umožněn přístup do dětského pokoje, výtvarné dílny, tělocvičny. Děti si 
zde mohou zahrát spoustu her, hokej, pink-ponk a stolní fotbal. Dále jsme uskutečňovali návštěvy 
dětských hřišť v Nové Roli, mezi velmi oblíbené patří dětské hřiště u lékárny, za ul. 1. máje, ve 
Svobodově ulici. Dětem se velmi líbí na místním koupališti, kde je prostorná písčitá pláž, a dvě 
hřiště. Prostředí je zde čisté a bezpečné pro naše děti. Pravidelné procházky uskutečňujeme také do 
lesa za řekou Rolavou.  

Mimořádné akce a soutěže ve školní družině se uskutečnily během celého školního roku. Mezi 
jednodenní akce podle kalendářních měsíců a období patřily: 

 svátek Halloween – rej strašidel a duchů, soutěže a hry  

 Mikulášská nadílka, návštěva Mikuláše, Anděla a Čertů  

 pečení vánočních perníčků  

 předávání vánočních dárečků, Vánoční posezení, povídání, zpívání koled 

 závody v sáňkování (zimní radovánky na svahu u místní Policie ČR))  

 zimní olympiáda v tělocvičně, disciplíny – boby, biatlon, krasobruslení atd. 

 dvě návštěvy Divadla z Bedny, pan Pohoda s dcerou Soničkou  

 divadlo Řimbaba z Plzně    

Provozní doba školní družiny je v průběhu pracovního týdne (PO – PÁ). Ranní družinu otevíráme od 
6:00 hodin do 7:40 hodin, odpolední družina začíná v 11:40 hodin a končí v 16:00 hodin.  

Naše školní družina se vyznačuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností. Tato činnost zahrnuje 
klidové a odpočinkové činnosti, individuální hry, poslech pohádek, četbu, tělovýchovný charakter, 
kolektivní sportovní hry, pobyt venku, procházky do přírody. Snažíme se navazovat na znalosti 
získané ve škole, o rozvoj dětské fantazie, myšlení, nápaditosti a schopnosti správného využití 
volného času. Velkým úkolem je snaha o rozvoj kamarádského jednání a chování dětí, schopnosti 
pomáhat jeden druhému, naslouchat a komunikovat. 

Ve školní družině se vede tato dokumentace:  

 zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni do ŠD k pravidelné docházce  

 přehled výchovně vzdělávací práce  

 docházkový sešit  

 celoroční plán práce ŠD 
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8.4 Školní jídelna 
Naše školní jídelna je zapojena do projektu Státního zdravotního ústavu Zdravá školní jídelna. Ke 
stěžejním bodům projektu patří plánování jídelníčku dle Nutričního doporučení Ministerstva 
zdravotnictví. Jednou týdně je do jídelníčku zařazováno bezmasé jídlo, strávníci mají na výběr i 
neslazené nápoje. Na téma zdravého stravování vyrobily děti ze školní družiny do školní jídelny 
výzdobu. 

8.5 Den otevřených dveří 
V březnu proběhl ve škole Den otevřených dveří, kdy mohli rodiče i široké veřejnost nahlédnout do 
míst školy, kam se běžně nedostanou. Po krátkém divadelním a tanečním vystoupení si mohli 
návštěvníci projít školu. Učitelé si ve spolupráci s dětmi připravili v učebnách, tělocvičně a dílně 
různá stanoviště s úkoly a aktivitami – např. smyslové hry, Hejného pomůcky k výuce matematiky, 
slepou vlastivědnou mapu, mikroskopování, AZ kvíz. V družině si připravily paní vychovatelky 
tvoření z papíru. Za účast v různých aktivitách získávali účastníci razítka. Za odměnu na ně čekal ve 
školní kuchyňce diplom se sladkou odměnou a občerstvení, které děti s učiteli připravily. 
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8.6 Přehled akcí ZŠ Nová Role 

Termín Akce Třídy 

4.9. Zahájení školního roku  

6.9. 8.A diagnostika třídy  8.A 

7.9. Tonda obal Workshop k třídění odpadu 1.A, 1.B, 2.A, 2.B(Sp1) 

8.9. 
Folklórní festival Karlovy Vary, představení Svět 
tančí  

4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 
7.A, 8.A, 9.A 

14.9. To jsem já Projekt - sebepoznání 2.A 

21.9. Svátek Her 2.A 

26.9. 
Atletický čtyřboj Soutěž v ZŠ Šmeralova KV  vybraní žáci 8. a 9. tříd 

Diagnostika třídy 8.A  8.A 

 27.9. 

Adaptační den Adaptační výjezd spojený se 
sportovními činnostmi, Horní Blatná - Strašidla 

6.B 

Varyba KV - putování s Varybou 5.A 

Vycházka Prv Vycházka prvouka 1.A, 1.B 

Divadlo z Bedny (ŠD)    

 29.9. Školení na téma práce s problémovou třídou   

 2.10. 2.A knihovna Knihovna NR 2.A 

3.10. 5.A knihovna Knihovna NR 5.A 

 4.10. Dopravní výchova - Svět záchranářů (u KV Areny) 4.B 

 5.10. Bramboriáda podzimní projektový den 2.A 

 9.10. Tvorba IVP Ukázka vytváření IVP    

 10.10. 
Knihovna Knihovna NR 2.B, 4.B 

Třídní schůzky mimořádné třídní schůzky 7.A 7.A 

 12.10. 
Sférické kino Promítání ve škole 2. - 5. třída 

Výstava SŠ Ostrov Výstava středních škol.  9.A 

 13.10. 

72 hodin úklid odpadků především v lese 2.A 

Varyba Putování s varybou 5.B 

Lesní pedagogika Návštěva lázeňských lesů s 
výkladem a drobnými činnostmi 

2.B 

Sférické kino - promítání ve škole 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A 

 16.10. 
Terezín Exkurze (akce Vzdělávací programy 
paměťových institucí do škol) 

6.A, 9.A 

 17.10.  Beseda s Policií ČR Beseda o dopravě Ajax 3.A, 3.B 

 19.10. Knihovna Knihovna NR (ilustrátor Adlof Dudek) 3.A, 3.B, 4.A, 4.B 
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Termín Akce Třídy 

 20.10. 
Den stromů Projekt ke Dni stromů 1.A, 1.B, 2.A, 4.B, 5.B 

Dopravní výchova ve Světě záchranářů 4.A 

 24.10. 

Beseda prevence závislostí Beseda s Romanem 
Povalou (organizuje BEZva Nejdek) 

9.A 

Představení Šmodrcha Listování "Šmodrcha" v 
sálu KD NR, V. Hollá a L. Hejlík. 

3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 
6.A, 6.B 

 25.10. Jablíčkový den 2.A 

31.10. Halloween halloweenské kostýmy do školy 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

1.11. divadlo družina   

2.11. 

Exkurze do ČOV Exkurze do čističky odpadních 
vod Nová Role v rámci výuky chemie 

8.A 

Projekt kamarádi  2.B 

3.-4.11. Ať žijí duchové celodenní projekt  s přespáním  2.A 

7.11. Práce s probl. žákem Školení učitelů a asistentů   

 9.11. 

Školení Hry v tělocvičně   

Stolní tenis Okresní kolo rurnaje ve stolním tenise 
(ZŠ Konečná KV) 

  

Specifické poruchy chování a učení Školení pro 
učitele a asistenty (Nejdek) 

  

Národní muzeum  
Exkurze do Národopisného (Národního) muzea v 
Praze (akce Vzdělávací programy paměťových 
institucí do škol) 

2.A, 2.B 

 14.11. 

Stolní tenis Krajské kolo turnaje ve stolním tenise, 
Gymnázium Cheb 

  

Třídní schůzky   

 15.11. 

Prevence šikany Přednáška a diskuze se zástupkyní 
policie ČR paní Březinovou 

6.A, 6.B, 7.A 

Hejtmanův pohár 2. místo v Hejtmanově poháru   

Konference Zvládání problémových žáků   

16.-17.11. Přespávání  6.B, 9.A 

 20.11. 
Florbal III Skupina okresního kola ve florbalu 
dívek a chlapců. Pořádá ZŠ NR 

 Výběr žáků z 6. a 7. tříd 

 22.11. 
Exkurze do NTM Exkurze do Národního 
technického muzea (v rámci akce Vzdělávací 
programy paměťových institucí do škol) 

7.A 

 23.11. Třídní drakiáda práce v pracovních centrech  2.A 
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 24.11. 
Národopisné muzeum Exkurze do Národopisného 
muzea v Praze - Letohrádek Kinských (akce 
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol) 

4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

 28.11. 
SPŠ Ostrov - Den s technikou Exkurze na SPŠ 
Ostrov spojená s workshopy.  

9.A 

 1.12. 
Přespávání 3.B 

Technické muzeum Exkurze v rámci akce 
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 

6.B, 8.A 

 5.12. 

Florbal Čeps cup Turnaj ve florbale pro kluky 1. 
stupně v hale míčových sportů v KV 

  

Mikulášská 9. třída pro školku a 1. stupeň   

 6.12. 
Florbal Čeps cup  
Turnaj ve florbale pro dívky 1. stupně v hale 
míčových sportů v KV. 

  

 8.12. 
Karlovarské divadlo 
 divadelní představení "Konec strašidel ve 
Svatošských skalách" (1. stupeň) 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 
4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

 11.12. 
Florbal IV – CH  
Skupina okresního kola ve florbale chlapců, skupina 
IV (8. a 9. třídy). Pořádá ZŠ NR 

  

 12.12. 

Florbal IV – D  
Skupina okresního kola ve florbale dívek, skupina 
IV (8. a 9. třídy). Pořádá ZŠ NR,  

  

Den s Josefem Ladou  
projektový den k výročí narození J. Lady 

2.A 

 13.12. 

Školní miniparlament Schůzka zástupců 5. až 9. 
tříd školního miniparlamentu s vedením školy 

  

Exkurze Pupp Exkurze do Puppu - vítězství ve 
Varybě 

5.B 

Exkurze Imperial Exkurze do hotelu jako odměna 
za vítězství ve Varybě 

4.A 

Galerie KV Návštěva karlovarské galerie 5.A 

 14.12. 

Drážďany Vánoční trhy, výjezd autobusem.  Výběr žáků napříč třídami  

Taneční představení v hotelu Ambasador 
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 
4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

 15.12. 
Krajská knihovna KV Exkurze a seminář 9.A 

Galerie KV návštěva karlovarské galerie 5.B 

18.12. 
Vánoční dílny pro MŠ společné vánoční vyrábění a 
sportování žáků 1. stupně a dětí z MŠ 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 
4.A, 4.B, 5.A, 5.B 
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 19.12. 
Florbal IV Okresní kolo Okresní kolo ve florbalu 
starších žáků, KV 

  

 20.12. Přání k mání Filmové představení v kině Čas 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A 

 21.12. 

Krajská knihovna KV Exkurze a seminář 6.B 

NTM exkurze Exkurze do Národního technického 
muzea v rámci akce Výukové programy 
paměťových institucí do škol 

6.A, 9.A 

Vánoční besídka Vánoční vystoupení pro rodiče 1.A, 1.B, 2.A 

Počteníčko den s knihami - jak vzniká kniha, čtení 
z knih, čtenářská dílna 

2.A 

 22.12. 

Přání k mání Kino Drahomíra KV 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

Vánoční posezení v Baru Bernard - filmové 
představení, hernička, vánoční disco 

2.A 

 3.1. 
Vítání nového roku novoroční zvyky, předsevzetí, 
školní hernička, soutěže, za zvířátky do lesa 

2.A 

 4.1. 25. výročí vzniku ČR projektový den 2.A 

 16.1. 
Dějepisná olympiáda Okresní kolo DO, ZŠ Ostrov, 
Myslbekova 

  

 17.1. 
Vaření s šéfkuchařem Bidvestu příprava jídla ve 
školní jídelně s šéfkuchařem Jiřím Křivohlavým. 

  

19.1. Hejtmanův pohár sportovní den 
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 
4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

24.1. Králova řeč Západočeské divadlo Cheb 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A 

 30.1. Florbal kraj Krajské kolo turnaje ve florbalu, KV   

 31.1. Koncert ZUŠ Novoroční koncert 
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 
4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

1.2. 
Maškarní – družina Maškarní divadlo s panem 
Pohodou (TV) 

  

 5.2. 
Country tance Workshop - výuka tanců (tělocvična 
ZŠ) 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 
4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

7.2. Nekoktám, čtu čtenářská soutěž v knihovně NR 4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

9.2. Zimní OH projekt věnovaný ZOH 2018 2.A 

20.2. Výuka sebeobrany na ZŠ 2.A, 2.B, 5.A, 8.A 

 21.2. 
Knihovna NR 2.A, 2.B 

Výuka sebeobrany na ZŠ 5.B 

 22.2. 
Projekt Hezký svátek český 2.A 

Beseda s policií Preventivní akce DDM 5.A, 5.B 
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 26.2. Knihovna NR 1.A, 1.B 

 27.2. Koncert Karlovarský symfonický orchestr. 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A 

 1.3. O kapříkovi Metlíkovi Beseda se spisovatelem  
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 
4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

5.3. Knihovna NR 4.A, 4.B 

 6.3. 
Knihovna NR Písmo 5.A, 5.B 

Sebeobrana Kurz sebeobrany v rámci hodiny TV 2.A, 2.B, 5.A, 8.A 

 7.3. 
Knihovna NR 3.B 

Sebeobrana Kurz sebeobrany v rámci hodiny TV 5.B 

8.3. Knihovna NR 3.A 

12.3. 
Florbal I+II Skupina okresního kola ve florbalu 
chlapců a dívek 1. stupně. Pořádá ZŠ NR 

5.A, 5.B 

13.3. 
Jeden svět Filmové projekce v kině Drahomíra v 
KV. 

3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

 14.3. 
Jeden svět Filmové projekce v kině Drahomíra v 
KV.  

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

 15.3. S beruškou do světa hmyzu jarní projekt 2.A 

 20.3. 
Florbal  Okresní kolo turnaje AŠSK, KV.   

Den otevřených dveří   

21.3. Vítání jara jarní projekt 2.A 

26.3. Návštěva dětí z MŠ , soutěže v tělocvičně 1.A, 1.B, 2.A 

 3.4. 
Karlovarský symfonický orchestr Koncert v 
Lázních III 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 
4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

4.4. Sebeobrana Kurz sebeobrany v rámci hodin TV 5.B 

 5.4. 
Beseda s vězni Prevence trestné činnosti formou 
besedy s vězni pod záštitou Vězeňské služby ČR 

8.A, 9.A 

 6.4. Hasičská stanice Exkurze k hasičům (KV) 1.A 

 10.4. 

Policejní pohádky DDM 1.A, 1.B 

Třídní schůzky   

Sebeobrana Kurz sebeobrany v rámci hodin TV 2.A, 2.B, 5.A, 8.A 

 11.4. 
Workshop - statek Bernard Exkurze a workshop 
na statku Bernard v Královském Poříčí 

4.A, 4.B 

 17.4. 

Den s technikou na SPŠ Ostrov 14 žáků 8. třídy - 
exkurze spojená s workshopy na SPŠ Ostrov 

8.A 

Zápis do 1. tříd   
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19.4. Minifotbal okresní kolo starších žáků v Dalovicích   

 24.4. 
Štafetový běh žáků 1. stupně - AS Tuhnice   16 vybraných žáků 

Den Země Projektový den pro celou školu.  

 26.4. 

Debata - partnerské vztahy Debata na téma 
partnerské vztahy (Tomáš Řehák) 

8.A 

Antisemitismus, holocaust Přednáška 9.A 

Angličtina nás baví Krajské kolo školní soutěže 
žáků 4. a 5. tříd 

  

Projekt Inženýr Junior SPŠ Ostrov   

27.4. Moser KV Exkurze 5.A, 5.B 

3.5. Recitační soutěž 1. stupně pořádaná v knihovně NR 
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 
4.A, 4.B, 5.A, 5.B 

 7.5. Školení - Práce s žáky s SVP   

11.5. Galerie umění v K. Varech  - Exkurze 5.B 

 16.5. 

Galerie umění v K. Varech  - Exkurze 5.A 

Exkurze - letiště VH Projekt se Střední Logistickou 
školou. 

  

Atletická štafeta Stadion Slávie KV (3. místo)  Vybraní žáci 1. stupně 

 17.-18.5. 
Školení - čtenářská gramotnost  (PhDr. Libor 
Kyncl) 

  

 21.5. 
Národní muzeum Praha Exkurze do NM v Praze 
(Noemova archa) v rámci projektu Pokusné 
ověřování: Paměťové instituce do škol. 

1.A, 1.B, 2.A 

 24.5. Focení  
1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 
5.A, 5.B, 9.A 

 25.5. 

Planetárium, muzeum J. A. Komenského 
Exkurze (do Prahy) v rámci projektu Pokusné 
ověřování: Paměťové instituce do škol. 

5.A, 5.B 

Focení  4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A 

 28.5. Knihovna NR 1.A, 1.B 

 29.5. Sebeobrana Kurz sebeobrany v rámci hodin TV 2.A, 2.B, 5.A, 8.A 

30.5. Sebeobrana Kurz sebeobrany v rámci hodin TV 5.B 

 31.5. 

Myanmar Planeta země 3000, dokument o 
Mynamaru, Grandhotel Pupp KV.  

3.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.B, 7.A, 
8.A 

Národní muzeum Praha Exkurze do NM v Praze v 
rámci projektu Pokusné ověřování: Paměťové 
instituce do škol. 

6.A, 9.A 
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 1.6. 

Hasenpokal Tradiční sportovní turnaj v 
přehazované a fotbale, tentokrát pořádá 
Breitenbrunn.  

 vybraní žáci 6. tříd 

Národní dům KV Kulturní akce 1.A 

Sportovní den dětí Fotbalová hřiště FK Nová Role. 
Pomoc - 8 žáků 9. třídy. 

1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 
4.B, 5.A, 5.B 

Třídní schůzky 1.A 

 4.6. 

Galerie Karlovy Vary Exkurze do galerie v KV - 
"Přistupte blíže aneb nebojte se moderního umění" 

4.A, 4.B 

Logistik Junior Tradiční soutěž na SŠ Logistické v 
KV. Dopravu zajišťuje SŠL. 

  

Exkurze Národní muzeum Praha - Archa 
Noemova - v rámci projektu Pokusné ověřování: 
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 

2.B 

 4.-7.6. Dreierpack - Krušné hory známé i neznámé  Vybraní žáci 4. a 7. tříd (10) 

 7.6. 
Putování s Varybou 2.A 

Dopravní výchova na dopravním hřišti v KV 4.A 

 8.6. Exkurze ČT a letiště Václava havla 3.B, 4.A 

 11.6. Porcelánová školička - Thun (otevírání nové pece) 3.A 

 11.-14.6. ŠVP 3.B Škola v přírodě, Loučná pod Klínovcem 3.B 

 12.6. 

Putování s Varybou Turisticko poznávací akce v 
KV 

5.B 

Kurz technické angličtiny pokračování kurzu, 
zajišťuje SŠ logistická KV Dalovice 

 8. třídy 

 15.6. 

Den Integrovaného záchranného systému 
Evakuace školy, složky záchranného integrovaného 
systému (škola, pláž koupaliště).  

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 
6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A 

Horní hrad Výlet s přespáním na Horním hradě 5.A, 5.B 

Ped. muzeum JAK Exkurze do Ped. muzea Jana 
Ámose Komenského v Praze v rámci projektu 
Pokusné ověřování: Paměťové instituce do škol.  

4.A, 4.B 

 16.6. Horní hrad Výlet s přespáním na Horním hradě 5.A, 5.B 

 17.-23.6. 
ŠVP 2.A Škola v přírodě, Staré splavy 2.A 

ŠVP 2.B Škola v přírodě, Hojsova Stráž 2.B 

 21.6. 

Dopravní výchova akce na dopravním hřišti v KV 4.B 

Náprstkovo muzeum Exkurze v rámci projektu 
Pokusné ověřování: Paměťové instituce do škol 

6.A, 9.A 
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 22.6. 
Náprstkovo muzeum v Praze v rámci projektu 
Pokusné ověřování: Paměťové instituce do škol 

3.A, 3.B, 6.B, 8.A 

 25.6. 

Exkurze Terezín Exkurze do Terezína v rámci 
projektu Pokusné ověřování: Paměťové instituce do 
škol. 

6.B, 7.A 

Putování s Varybou 4.A 

 25.-29.6. ŠVP Nižbor Škola v přírodě v Nižboru u Berouna 5.A, 5.B 

 26.6. 
Výlet do minizoo ve Staré Roli 3.A, 4.B 

Návštěva jezdeckého oddílu Suchá u Nejdku 1.A 

 27.6. 
Varyba KV Putování s Varybou 3.A, 3.B 

Návštěva jezdeckého oddílu Suchá u Nejdku 1.B 

 27.-29.6. ŠVP 4.A Škola v přírodě, Loučná pod Klínovcem 4.A 

 28.6. Grilování v Božičanech Akce s rodiči 3.A 

 29.6. 

Předávání vysvědčení    

Slavnostní stužkovaná v Kulturním domě Nová 
Role 

9.A 

Předávání vysvědčení na Kozodoji 3.A, 4.B 

 

9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 
INSPEKCÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla finanční kontrola roku 2017 Ekonomickým odborem Města 
Nová Role. 

10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
Pro rok 2017 byly přiděleny základní finanční zdroje: 

a) Město Nová Role-  provozní příspěvek od zřizovatele 2.724.000,- Kč 

b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 15.411.179,50 Kč  
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11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

11.1 Projekt „Dreierpack – Krušné hory známé i neznámé“ 

 

Naše škola vytvořila projekt, který je součástí několika let partnerské spolupráce se dvěma 
německými (Breitenbrunn a Nattheim) a jednou toužimskou školou. Projekt se jmenuje Dreierpack a 
v tomto roce měl podnázev Krušné hory známé i neznámé.  Ve školním roce 2017/18 jsme pořádali 
akci my, předchozí roky ji měla na starost vždy jedna z účastnických německých škol a škola z 
Toužimi. Projektu se účastnili žáci ze 4. a 7. tříd s pedagogickým doprovodem v počtu 12 za každou 
školu. Vlastní akce proběhla mezi 4. a 7. červnem, všichni účastníci bydleli v Beachcampu v Nové 
Roli, odkud vycházeli či vyjížděli na různé akce. Účastníci navštívili podzemí Vřídla, porcelánovou 
školičku v Nové Roli, prohlídli si hrad Loket, prošli se na Svatošské skály. Hřebem programu pro 
mnohé účastníky byla celodenní akce v Horní Blatné, kde bylo připraveno slaňování a další 
adrenalinové aktivity. Během pobytu probíhali průběžně výtvarné dílny. Projekt z 85 % 
spolufinancovala Evropská unie prostřednictvím Společného fondu malých projektů v Euregiu 
Egrensis. 
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11.2 Projekt ZŠ Nová Role – multimediální a jazyková učebna 

 

Projekt je realizován v rámci ZŠ Nová Role jejím zřizovatelem, městem Nová Role, který je 
příjemcem dotace (Reg.č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0006327). Základním důvodem realizace 
projektu (potřebnost projektu) je nevyhovující technický stav vybavení školy pro kvalitní 
zabezpečení výuky (multimediální a jazyková učebna). Dalšími nedostatky jsou zastaralý HW a SW, 
malá kapacita serveru, špatný signál internetu. Modernizace výuky je rozvojovou prioritou školy 
(neřešení stavu by vedlo k snížení kvality výuky v návaznosti na parametry školního vzdělávacího 
plánu). Dořešit je souběžně nezbytné i kompletní bezbariérovost uvnitř školy (pořízení schodišťové 
sedačky v rámci jednotlivých bezbariérových podlaží). V rámci vedlejší aktivity zeleň je řešen 
bezbariérový vstup do dvora školy a vegetační úpravy (část samostatného projektu města ZŠ Nová 
Role – zahrada školy). Základním důvodem pro realizaci je obnova venkovního prostoru v rámci 
školy. 

Cíle projektu 

Základním cílem projektu je rozvoj zázemí pro všestranný rozvoj kompetencí žáků a zvýšení kvality 
výuky. Projekt řeší vybavení multimediální a jazykové učebny školy HW a SW technikou, nábytkem 
a nezbytné stavební úpravy (včetně zajištění bezbariérovosti). Souběžně bude zajištěna vnitřní 
konektivita a připojení k internetu celé školy. Projekt je zaměřen na klíčové kompetence kvality 
vzdělávání (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi). 

Výsledky projektu 

Realizace bude mít přínos jak pro žáky školy (jazyková učebna pro II. stupeň, multimediální učebna 
pro přírodní vědy pro I. a II. stupeň), tak pro spolupracující školy a mimoškolní aktivity (spolupráce 
s dalšími subjekty v rámci IPRÚ Karlovy Vary). Základem je vyšší kvalita výuky, kvalitní přístup k 
internetu v rámci celé školy, podpora bezbariérového přístupu a zlepšení venkovního prostředí školy. 

11.2 CKP – vzdělávání žáků se SVP 

 

Již druhým rokem spolupracujeme s Ústavem speciálně pedagogických studií UP Olomouc a ZŠ 1. 
Máje, Karlovy Vary, p.o. – Centrum kolegiální podpory (CKP) – vzdělávání žáků se SVP – škola je 
partnerem v projektu. Cílem je vytvořit síť škol regionu, které budou spolupracovat v oblasti 
společného vzdělávání (žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). CKP je zajištěno personálně 
dvěma pedagogy (ředitel, učitel) se zkušenostmi se vzděláváním žáků se SVP (organizační i 
faktické) 

CKP zajišťuje prostor ke sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, 
čerpání inspirace do výuky, společné plánování a reflexe výuky, apod. Setkání se uskutečňují jednou 
měsíčně. 
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11.3 Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí 

  

Jako jediná škola v kraji jsme zapojeni do pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových 
institucí. Realizací tohoto projektu bylo pověřeno MŠMT Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského a resortní muzeum zřízené MŠMT. Účelem projektu je ověřit vliv zážitkové 
pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních školách. Na 
realizaci projektu jsme ze státního rozpočtu dostali 122 500,-Kč. Díky této podpoře se staly památky 
dostupné pro všechny žáky. V uplynulém roce žáci navštívili např. Památník Terezín, Národní 
technické muzeum či Národní muzeum. 

11.4 PŘESMOSTY ke společnému vzdělávání 

 

Od října 2017 jsme jako škola zapojeni do projektu OP VVV – PŘESMOSTY ke společnému 
vzdělávání. Nositelem projektu je Soukromá střední odborná škola Hranice s.r.o. 
(Reg.č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004848), se kterou v rámci projektu spolupracujeme. 

Cílem projektu je vytvoření platformy pro setkávání rodičů - rodičovská fóra  (RodFórky) ve všech 
krajích v ČR a vytvoření komunikačního kanálu pro výměnu informací ve věci vzdělávání žáků se 
SVP. Mimo samotných setkání rodičovských fór, které v rámci projektu probíhají, je cílem založení 
tradice pro „setkávání se“ za účelem zlepšování podmínek ve vzdělávání. Cílovou skupinou jsou 
rodiče žáků a žáci s SVP. 

Jako zapojená škola organizujeme a zodpovídáme za samotnou organizaci a průběh rodičovského 
fóra (Rodfórka), které probíhá jednou za měsíc. Mezi probíraná témata patřila např.: Jak podpořit 
dítě v adaptaci na školu/třídu/učitele; Ztráta zájmu dítěte o školu, Péče o žáky PPP/SPC (zkušenost a 
potřeby rodičů); Jak mohu jako rodič dopomoci dítěti s domácí přípravou. 

Díky zapojení do projektu jsme získali: 

 zařízení a vybavení v hodnotě cca 200 000 Kč 

 z toho vybavení potřebné pro zajištění pravidelných setkání RF (dataprojektor, notebook, 
projek. plátno) 

 z toho sady pomůcek pro práci se žáky (montessori pomůcky), výukový a reedukační SW, 
knihy a odbornou literaturu 
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11.5 Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji 
projekt Inženýr JUNIOR 

 

Od dubna 2018 spolupracujeme se SPŠ Ostrov na projektu Inženýr JUNIOR. V období od dubna do 
června probíhala na škole v Ostrově příprava našeho pedagoga na odučení odborné lekce v příštím 
školním roce, kdy se budou projektu účastnit žáci 8. tříd. Témata budou zaměřena na témata: 

 ICT 

 CNC stroje 

 3D tisky 

 Elektrotechnika 

 Autoobor 

Po úspěšném absolvování všech 5 lekcí získají žáci titul Inženýr Junior. Během projektu je zajištěna 
SPŠ Ostrov pro žáky doprava a občerstvení. 

11.6 Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji 
technická angličtina 

 

Cílem projektu je podnícení zájmu dětí a žáků z MŠ, ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání (technické, 
přírodovědné i environmentální) cestou intenzivní spolupráce mezi MŠ, ZŠ, SŠ  VOŠ a VŠ v regionu 
s úzkou vazbou na zaměstnavatele vedoucí k zatraktivnění výuky a setrvání v tomto typu studia, včetně 
pořádání exkurzí u budoucích zaměstnavatelů v reálném pracovním prostředí a na výzkumných a 
vědeckých pracovištích. 

Aktivity projektu jsou realizovány ve spolupráci se Střední školu logistickou Dalovice, p.o. 
(https://www.logistickaskola.cz/). 

11.7 Rozvojový program „Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2017 

            

Díky přidělení dotace MŠMT přes oprávněného žadatele (Karlovarský kraj) jsme mohli dětem zdarma 
poskytnout dopravu na plavání do plaveckého bazénu na ZŠ Krušnohorská v Karlových Varech. 
Plavání se účastnili žáci 3. a 4. tříd. Výuka probíhala pod vedením kvalifikovaných trenérů. 
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11.8 „STOP“ násilí na školách – prevence kriminality 
Zřizovatel Město Nová Role finančně zaštítil projekt, který realizuje Česká asociace Okinawského 
karate a kobuda. Jedná se o výuku během tělesné výchovy, kdy se jednou za měsíc žáci 2., 5., a 8. 
tříd zaměřují na sebeobranu aktivní i pasivní. Do výuky jsou zařazována např. cvičení s nácvikem 
zbavení chycení útočníkem, nácvik sebeobranných technik ve dvojicích, základy zdravovědy, 
vnímání okolí při cestě do školy, znalost tel. čísel záchranných složek 

11.9 Revitalizace školní zahrady 
V průběhu školní roku došlo díky dotaci od zřizovatele Města Nová Role k revitalizaci školní 
zahrady. Na pozemku školy vznikly záhony pro pěstitelské práce, prostory byly osázeny okrasnými i 
užitkovými keři a stromy. Během prázdnin byly na zahradu instalovány herní prvky, které využijí 
žáci během přestávek či tělesné výchovy, ale hlavně budou sloužit dětem ze školní družiny a 
příjemně tak rozšíří možnost využití přilehlých prostor školy. 

11.10 Síťování – Čtenářská gramotnost 

 

Dvě paní učitelky se zúčastňují 1x za měsíc na ZŠ Konečná setkávání s učiteli v projektu tzv. 
síťování škol. Cílem projektu je sdílení zkušeností a předávání nápadů v oblasti čtenářské 
gramotnosti. Pro účastníky projektu je připravena podpora v internetovém prostředí. 

12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

12.1 Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 

 

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání 
v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015). 
V souvislosti s novelou školského zákona jsou i na naši školu kladeny 
vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby 
byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. 
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do tohoto projektu, který 
realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).  
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 Benefity pro naši školu 

Díky projektu bezplatně získáme: 

 kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných 
vedoucích pracovníků škol z kraje, 

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

 vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole, 

 podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště. 

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými 
navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například 
formou odborných stáží. 

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na 
zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především 
prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků 
potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém 
a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, 
odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 
a sekundárnímu vzdělávání. 

12.2 Šablony pro MŠ a ZŠ I 

 

V rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla naší škole poskytnuta dotace, díky které 
můžeme ve škole realizovat vzdělávání pedagogů a tandemovou výuku. Vzdělávání pedagogů je 
zaměřeno na matematickou a čtenářskou gramotnost a na inkluzi. 

Tandemová výuka probíhala ve druhých třídách napříč předměty. Pedagožky ocenily možnost 
spolupracovat v hodině a uvítaly by možnost takto pracovat i v běžné výuce. 

V rámci vzdělávání pedagogů proběhl 16 hodinový kurs  pro celou sborovnu: Metody k podpoře 
čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty, 8 hodinový seminář: Žák se speciálními 
potřebami a pro 12 pedagogů 16 hodinový vzdělávací program: Když matematika baví aneb rozvoj 
matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ. 
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13. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z 
CIZÍCH ZDROJŮ 

13.1 Obědy pro děti 
Projekt Obědy pro děti organizovaný obecně prospěšnou společností Women for Women představuje 
možnost získat bezplatný oběd pro děti z potřebných rodin. Tato nezisková organizace komunikuje 
přímo se školami, které mohou požádat o dar pro vybrané děti. Peníze organizace získává od 
soukromých dárců a z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Využili jsme tuto 
možnost pro získání dotace obědů pro několik našich dětí. 

13.2 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 zeleniny. 

13.3 Mléko do škol 
Ve spolupráci se společností Laktea jsme zapojeno do celonárodního projektu Mléko do škol, kdy mají 
děti nárok na 4 mléčné výrobky měsíčně zdarma. 

13.4 Obědy do škol v Karlovarském kraji 2018/2019 

    

Pomoc rodičům, kteří pobírají dávky hmotné nouze a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým 
dětem stravování ve školních zařízení. 

14. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 
VZDĚLÁVÁNÍ 

14.1 Spolupráce s Městským úřadem Nové Role 
Spolupráce se zřizovatelem školy - Městským úřadem Nové Role byla průběžná a vstřícná. Konaly se 
pravidelné schůzky ředitelek škol a školských zařízení se starostkou Nové Role.  

Akce: 

 vítání prvňáčků ve škole, 
 zápůjčka sálu pro akce školy, 
 rozloučení s vycházejícími žáky. 
 Den otevřených dveří 
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14.2 Partnerské školy 
Máme tři partnerské školy - ŽŠ Toužim, školu v Breitenbrunnu a v Nattheimu. I v tomto školním 
roce proběhla tradiční sportovní soutěž Hasenpokal – turnaj v kopané a vybíjené – tentokrát 
organizovaná školou v Brietenbrunnu. 

Dále probíhá partnerská spolupráce mezi naší školou a SOŠ logistická a SOU Dalovice formou akcí 
pro žáky sedmých, osmých a devátých ročníků. Soutěž Logistik Junior a Logistická burziáda a SPŠ 
Ostrov při prezentaci středních škol. 

14.3 Klub přátel Základní školy Nová Role 
Od roku 2013 je ustanoven Klub přátel Základní školy Nová Role. Klub podporoval zájmové aktivity 
školy. Klub škole pomáhal při nákupu pracovních sešitů pro naše žáky, přispíval na školní výlety a 
krytí ostatních drobných výdajů spojených s aktivitami školy  

14.4 Spolupráce s Mateřskou školou Nová Role 
Tradiční spolupráce s MŠ je na vysoké úrovni a podporována iniciativou vyučujících prvního stupně. 

Akce: 

 společná příprava plánu akcí pro děti, 
 vánoční dílničky 
 setkání s předškoláky - Den otevřených dveří pro MŠ – tradiční lednová akce,  
 pravidelné cvičení dětí z mateřské školy ve školní tělocvičně,  

14.5 Spolupráce s Městskou knihovnou  
Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s městskou knihovnou, která připravuje pro naše žáky besedy 
nad knihami a autory knížek, setkání s ilustrátory a v neposlední řadě již tradiční a prvňáčky 
oblíbenou akci „Pasování na čtenáře“. Mezi oblíbená akce patří též soutěž o nejlepšího čtenáře. 

14.6 Spolupráce s DDM v Nové Roli 
Díky rozmanitým kroužkům nabízeným DDM mají děti možnost výběru dle vlastního zájmu. Pro 
některé kroužky využívá DDM školní tělocvičnu. 

14.7 Praxe studentů 
SPgŠ K. Vary – obor vychovatelství – týdenní až 14denní praxe v družině, na 1. stupni. 
NIDV – realizace praxe studentů studia Asistent pedagoga. 

14.8 Pedagogicko-psychologická poradna, SPC 
Vzhledem k zavedení inkluzivního vzdělávání je spolupráce s poradenským pracovišti intenzivní. 
Pravidelně dochází ke konzultaci integrovaných dětí a jejich potřeb. 

14.9 Spolupráce s Policií ČR 
S příslušníky policie spolupracujeme především v oblasti prevence, v tomto školním roce byla 
policie zapojená do realizace Dne záchranného integrovaného systému, kdy došlo k nácviku 
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evakuace školy při požáru. V rámci tohoto dne se žáci mohli seznámit s prací policie, psovoda, 
s výbavou služebního vozidla. 

14.10 Spolupráce s MAP ORP Karlovy Vary a Sokolov 
Spolupracujeme v různých oblastech s Místním akčním plánem ORP Sokolov a Karlovy Vary, např. 
na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Též jsme byli zapojeni do Strategického rámce 
MAP ORP Karlovy Vary s investičním záměrem vzniku multimediální a jazykové třídy. 


