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1. Hodnocení tematických bloků:
a) 1. – 5. ročníky
Zdravý životní styl – hygiena: Žáci se věnovali tématu v rámci výuky předmětu prvouka
a přírodověda. Třídní učitelky těchto ročníků se dotkly témat zdravého životního stylu se
zaměřením na osobní hygienu, prevenci zneužívání návykových látek a ochrany osobního
bezpečí.
Dopravní výchova: Mgr. Světlana Tothová se celý rok aktivně podílela na dopravní výchově
ve spoluprácí s DDM v Sokolově a s kolegyněmi: Mgr. Červenou, Mgr. Herianovou, Mgr.
Kořánovou, Mgr. Kuchynkovou a Mgr. Ďurkovovou.
Ajax, Policie ČR, Šikana: Žáci 3. a 4. ročníku jsou celoročně zapojeni do Ajaxe, který na naší
škole je veden podprapor. Mertlovou – Policie ČR
Notes strážníka Pavla: Program pro žáky 2. a 3. ročníku – Městská policie Sokolov.

b) 6.- 9. ročníky
Volba povolání: Program realizovaný v rámci předmětu člověk a svět práce – Mgr. Hana
Hylasová.
Čas proměn: Program pro žáky v rámci hodin výchova ke zdraví a besed s Mgr. Pospíšilem.

c) Společné bloky
Městská policie Sokolov: Besedy a návštěvy Městské policie jsou nedílnou součásti
preventivního programu školy.
Školní psycholožka: Mgr. Alica Hukelová pracovala s žáky i rodiči po celý školní rok (2dny
v týdnu).
Školní knihovna: Žáci mají možnost 2krát v týdnu navštěvovat školní knihovnu (zajišťoval
Mgr. Štěpánek).
Kroužky: V rámci školy fungovaly zájmové kroužky organizované ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže Sokolov, kroužek keramiky, doučování dětí se sociálním znevýhodněním a
vzdělávacími obtížemi.
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d) Pedagogové
Pedagogičtí pracovníci absolvovali celou řadu školení, zaměřených na řešení problémových
situací s žáky, s rodiči, s nadanými dětmi i dětmi vyžadujícími speciální pedagogickou péči.

2. Realizované jednorázové akce:
Září:
 Adaptační den – 6. A a 6. B (Mgr. Trhlíková, Mgr. Vodárková).
 Exkurze do Muzea v Sokolově – návštěva stálé expozice - 6. A a 6. B (Mgr. Frimlová)
 „2.světová válka“ – exkurze v Muzeu v Sokolově pro 9.A (Mgr. Frimlová)
 Atletický čtyřboj – ml. I st. Žáci (Mgr. Vázler, Mgr. Doležalová)
 Třídní výlet do Prahy - 9. B ( Mgr. Vázler),
 Přecházení přechodů s prvňáčky (Policie ČR a Městská policie Sokolov).
Říjen:
 Burza škol – ISŠTE Sokolov – žáci 9. A a 9. B (p. Pachmannová, Mgr. Záhrobská),
 „Věda před radnicí“ – výlet členů kroužku Hrátky s fyzikou na akci chebského
gymnázia (Mgr. Trhlíková),
 „Legendární čeští cestovatelé“ – multimediální přednáška pro žáky 8. C, 9. A a 9. B
(Mgr. Irena Frimlová, p. Pachmannová, Mgr. Záhrobská),
 Divadlo z bedny – školní družina,
 „Karel IV.“ - divadlo jednoho herce –– 5. až 8. ročník,
 „Ani film se neobejde bez hudby“ – kulturní představení pro žáky 2. až 8. ročníku,
 „Známé i méně známé dvojice v knihách pro děti“ – beseda pro žáky 1. a 3. ročníku
(p.Reismüllerová).

Listopad:
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 Krajské kolo Logické olympiády (Mgr. Ďurkovová)
 Nechte mě být – téma šikana – žáci 4. a 5. ročníku (p. Reismüllerová),
 Schůzka zákonných zástupců a žáků se zástupci SŠ – (Mgr. Hylasová),
 „Laskavec“ – celodenní akce na Vránově pro žáky 8. C (Mgr. Frimlová),
 „PIŠQWORKY“ – oblastní soutěž 5členných družstev (Mgr. Trhlíková),
 „Náboj junior“ – celorepubliková soutěž družstev ZŠ a OG (Mgr. Trhlíková),
 Okresní kolo v plavání st. žáků (Mgr. Vázler),
 Okrskové kolo ve florbalu st. žáků (Mgr. Vázler),
 Okrskové kolo ve florbalu ml. žáků (Mgr. Doležalová),
 Okresní kolo v halovém florbalu st. žáků (Mgr. Vázler),
 „O čisté planetě“ ekologické představení v DDM Sokolov – 3. a 4. ročník.
Prosinec:
 Okresní kolo ve florbalu – 1. stupeň (p. Fuchsová, sl. Riedlová),
 „Krtek a Vánoce“ – tvorba Zdeňka Milera – beseda pro 1. a 3. ročník
 Návštěva Muzea v Sokolově – 1. A a 1. C
 Planetárium Plzeň – exkurse pro 6. ročník (Mgr. Trhlíková, Mgr. Vodárková),
 „Tradiční Vánoce v Čechách“ – pro 1. až 3. roč. (Alena Boháčová),
 „Netradiční české pověry a zvyky“ – pro 4. a 5. roč. (Alena Boháčová),
 Celoškolní projekt „Vánoční akademie“
 Vánoční florbalový turnaj – žáci 2. stupně (Mgr. Vázler),
 Vánoční zpívání
 Třídní vánoční besídky.
Leden:
 Krajské kolo ve florbalu st. žáků (Mgr. Vázler),
 „Pohádka o Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů“ – představení pro
1. stupeň – Karlovarské hudební divadlo,
 Okresní kolo MO (Mgr. Haranzová, Mgr. Dvořák),
 Silový víceboj (Mgr. Vázler, Mgr. Hylasová),
 Krajské kolo ve florbalu – 1. stupeň dívky (sl. Riedlová).
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Únor:
 Okresní kolo v OČj (Mgr. Frimlová),
 „Nekoktám, čtu“ – místní kolo soutěže žáků ze 4. a 5. roč. (sl. Dunková),
 „Cejch“ – divadlo Cheb – výběr žáků 8. a 9. roč. (Mgr. Frimlová),
 Okresní kolo ve šplhu – žáci 2. stupně (Mgr. Vázler),
 Divadlo z bedny – představení pro žáky družiny,
 Okresní kolo v soutěži cizích jazyků – Nj (p. Pachmannová),
 Okresní kolo zeměpisné olympiády (Mgr. Záhrobská),
 „Karel Poláček“ – beseda pro 4. a 5. roč
 Krajské kolo soutěže „Nekoktám, čtu“,
Březen:
 „Náš les a jeho obyvatelé“ – program pro děti 1. až 5. ročníku,
 Okrskové kolo ve florbalu – 1. st. i(Mgr. Vázler),
 Okresní kolo ve florbalu – 1st.(Mgr. Vázler, p. Houdková)
 „Velikonoce“ – tradice, zvyky a obyčeje – 1. a 3. ročník,
 Okrskové kolo v basketbalu – st. žáci (Mgr. Vázler),
 Návštěva MŠ Marie Majerové a MŠ Kosmonautů u žáků prvních tříd,
 „Nemoc jménem šikana“ – přednáška 7. A, 7. B (p. Pospíšil),
 „Závislosti“ – přednáška 8. B, 8. C (p. Pospíšil).
Duben:
 Krajské kolo OČj (Mgr. Frimlová),
 Okresní kolo FO (Mgr. Trhlíková),
 Legiovlak – exkurze pro 9. ročník,
 „Adéla ještě nevečeřela“ – divadlo Cheb – vybraní žáci 6. a 7. ročníku
(Mgr. Vodárková, Bc. Stehlíková, sl. Totzauerová),
 „Po stopách praotce Čecha“ – beseda pro 5. A, 5. B, 4. C,
 Projekt Planeta 3000 – „Barma – Myanmar“ žáci 2. stupně,
 Okrskové kolo ve vybíjené – žáci 1. st. (Mgr. Vázler),
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 Okresní kolo MO – Z6, Z7, Z8 (Mgr. Haranzová, Mgr. Dvořák),
 „Scifi a fantazy“ – beseda se spisovatelem J. W. Procházkou – 9. A, 9. B,
 „T –profi – talenty pro firmy“ – finále 3. ročníku celorepublikové odborné metodické
soutěže – žáci 5. roč,
 Záchytné zařízení pro zvířata Městské policie Sokolov – Vránov – 3. C
(Mgr. Košnarová),
 Okresní kolo BiO (Mgr. Hodáliková),
 „Po stopách praotce Čecha“ – beseda pro 4. A, 4. B,
 Divadlo Kuba – představení pro 1. až 4. ročník,
 „Příběh vodníka Česílka“ – Západočeské divadlo Cheb – 1. ročník a 2. A,
Květen:
 „Šikovný školák“ – sportovní akce pro 1. a 2.r očník (FK Baník Sokolov),
 Důl Jeroným – exkurze 8. C (Mgr. Frimlová),
 Okresní kolo ve volejbalu - st. žáci (Mgr. Dvořák),
 Krajské kolo ve volejbalu – st. žáci (Mgr. Dvořák),
 Krajské kolo v minifotbalu – st. žáci (Mgr. Vázler),
 Botanická zahrada Bečov – exkurze 5. A a 5. B. (Mgr. Červená, Mgr. Ďurkovová,
p. Skálová, sl. Hlaváčková),
 Zájezd do Anglie – 15 žáků 2.stupně (Mgr. Záhrobská),
 „Šprýmy a rýmy“ – beseda pro 1. a 2. ročník,
 Záchytné zařízení pro zvířata Městské policie Sokolov – Vránov – 4. C
(Mgr. Kořánová),
 „Letci RAF, dobové uniformy“ – přednáška pro 9. ročník (p. Švec),
 Pohár rozhlasu – st. žáci (Mgr. Vázler),
 Sportovní utkání se žáky ze Schwandorfu (Mgr. Vlček, Mgr. Vázler, p. Houdková)
 „Protidrogový vlak“ – 7. ročník
 „Historie a bojová umění na ostrově Okinawa“ – 3. a 4. ročník,
 Archimediáda – okresní kolo FO pro 7. ročník (Mgr. Trhlíková)
 Návštěva Centra prevence - 3. B,
 Okresní kolo Pythagoriády (Mgr. Dvořák),
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 „Šprýmy a rýmy“ – beseda pro 3. ročník,
Červen:
 „Z pohádky do pohádky“ – vystoupení kroužku PODIUM pro 1. a 2. ročník,
 Vítání prvňáčků mezi čtenáře a knihomoly – Městská knihovna – pro 1. ročník,
 Návštěva Azylového domu v Sokolově – 2. A (Mgr. Ježková, p. Strnadová,
sl. Riedlová),
 Ekologická farma Kozodoj – exkurze pro 1. a 2. ročník,
 Exkurze Praha – 4. B, 5. A, 5. B (Mgr. Štěpánek, Mgr, Červená, Mgr. Kuchynková),
 Soutěžíme se strážníkem Pavlem – 3. ročník,
 „Čas Proměn“ – přednáška pro dívky 7. ročníku,
 „Na startu mužnosti“ – přednáška pro chlapce 7. ročníku,
 Sportovní utkání ve Schwandorfu – 38 žáků 2. stupně (Mgr. Vlček, Mgr. Vázler,
p. Houdková),
 Zoopark Chomutov – exkurze 3. ročníku,
 Spaní ve škole – 9. A (Mgr. Záhrobská),
 Den s Ajaxem – akce pro 4. ročník,
 „Den ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí“ – projektový den pro celou
školu,
 „Školympiáda“ – projektový den města Sokolov,
 Výlet Praha – 7. A (Bc. Stehlíková, Mgr. Trhlíková),
 Exkurze Kladská a Krásenská rozhledna – 6. B (Mgr. Trhlíková, sl. Totzauerová),
 Exkurze Cheb – 9. A (Mgr. Záhrobská),
 Kino Alfa – představení pro 6. a 7. ročník,
 Dopravně vzdělávací akce Road Show – 2. ročník,
 Třídní výlety.
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3. Realizované celoroční projekty:
Přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky 8. a 9. ročníku – na Gymnáziu Sokolov
(Mgr. Haranzová).

Plavecký výcvik – žáci 3. ročníku.

Notes strážníka Pavla - žáci 2. a 3. ročníku.
Ajax – žáci 3. a 4. ročníku.

4. Vzdělávání pedagogů:
Září:
 „Zůstaňte s námi po škole“ – projekt ISŠTE (Mgr. Dvořák, Mgr. Žaludová, Mgr. Vázler)
Říjen:
 „Metodické náměty ve výuce Aj“ – DVPP – (Mgr. Záhrobská),
 Krajská hospodářská komora – polytechnické vzdělávání – (Mgr. Vlček),
 V rámci projektu „Stop násilí aneb bezpečná škola“ – krajský projekt „Ozbrojený
útočník ve škole“ a „Bezpečnost na školách“ – (všichni pedagogičtí pracovníci),
 Inspirace pro zkvalitnění výuky matematiky a přírodovědy – DVPP – (Mgr. Košnarová),
 Setkání výchovných poradců (Mgr. Hylasová),
Listopad:
 „Jakub – domácí násilí“ – DVPP – workshop (Mgr. Trhlíková),
 „Kočičí zahrada“ – DVPP – vztahy ve třídě (Mgr. Dvořáková),
 „Řešení problémových situací z pohledu práva pro ZŠ“ – DVPP – (Mgr. Haranzová,
Mgr. Dvořáková)
 Reforma financování regionálního školství – Mgr. Haranzová,
 „Presenting New Vocabulary“ – DVPP (Mgr. Hulcová),
 „Didaktika v AJ“ – DVPP (Mgr. Záhrobská),
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Prosinec:
 „Novinky v právních předpisech škol a školských zařízeních“ – DVPP (Mgr. Vlček),
 „Problematika edukace žáka s Aspergerovým syndromem na základní a střední škole“
– DVPP (Mgr. Ježková),
Leden:
 „Hodnocení žáků se SVP na běžné škole“ – DVPP (Mgr. Haranzová, Mgr. Vlček),
 „Změny právních předpisů“ – DVPP (Mgr. Vlček),
 „Lyžařský instruktor“ – DVPP (Mgr. Hylasová),
 Setkání metodiků prevence (Mgr. Trhlíková)
Únor:
 „Přijímací řízení 2018 – správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby“ –
DVPP (Mgr. Ježková),
 „Logické hry ve výuce“ – DVPP (Mgr. Dvořák),
Březen:
 „Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky“ – DVPP
(Mgr. Haranzová, Mgr. Vlček),
Duben:
 „Zacházení s chemickými látkami“ – DVPP (Mgr. Haranzová),
 „Řešení nevhodného chování žáků s ADHD a PAS – DVPP (Bc. Kubrychtová),
 „Jak pomoci dětem s komunikací“ – DVPP (Bc. Kubrychtová),
 „Výzva – šablony“ – DVPP (Mgr. Dvořák),
 „Pedagogická diagnostika“ – DVPP (Mgr. Haranzová, Mgr. Hylasová),
Květen:
 Kulatý stůl – podpora nadání –DVPP –(Mgr. Ďurkovová),
 Workshop pro asistenta pedagoga – DVPP – (p. Strnadová),
 Setkání výchovných poradců (Mgr. Hylasová),
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Červen:
 Seminář MÚ Sokolov pro metodiky prevence s Mgr. M. Veselou (Mgr. Trhlíková),
 „GDPR“ – DVPP (Mgr. Dvořák),
 „Liga robotiky“ – DVPP (Mgr. Dvořák, Mgr. Vlček),
 „Reforma financování školství“ – DVPP (Mgr. Haranzová, Mgr. Vlček).

Připravili jsme množství jednorázových akcí s cílem představit žákům, jak lze zajímavě trávit
volný čas. Žáci poznávali hudbu, literaturu, historii, navštěvovali divadelní představení,
exkurze, věnovali se sportu a aktivně se zapojovali do předmětových soutěží.
Konzultační hodiny pedagogů byly pevně stanovené a zveřejněné na stálé nástěnce
a stránkách naší školy. Žáci mohli kdykoliv kontaktovat školního metodika prevence –
Mgr. Hanu Trhlíkovou, výchovnou poradkyni pro 1. stupeň – Mgr. Pavlu Ďurkovovou,
výchovnou poradkyni pro 2.stupeň Mgr. Hanu Hylasovou nebo školní psycholožku
Mgr. Alici Hukelovou a svěřit se jim s jakýmkoliv problémem.
Schránka důvěry je pravidelně vybírána panem ředitelem Mgr. Vladimírem Vlčkem
a připomínky, dotazy a přání žáků jsou řešeny bezprostředně.
Informace pro rodiče jsou aktualizovány na stálé nástěnce – u vchodu do školy a na
stránkách školy.
Ve škole dobře funguje spolupráce s Městskou policii Sokolov a s OSPODem.
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