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Charakteristika školy
a) Základní údaje o škole
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 je úplná základní škola s právní subjektivitou zařazená do sítě škol dne 7. 3. 1996. Resortní
identifikátor školy v rejstříku škol a školských zařízení je 600 072 843.
Spádovým obvodem školy jsou ulice Gagarinova, Heyrovského mimo budov č. p. 1355, 1379-1382, 1387-1390, 1392-1393, Hornická
budovy č. p. 1414-1419 a 1499-1503, Javorová, Jelínkova, Kosmonautů, Křižíkova, Lipová, Seifertova, Sokolovská mimo budov č. p. 13831386, 1394-1399, 1796-1800, 1185-1186, 1177-1184, Stará Ovčárna a Závodu míru mimo budov č. p. 1787 a 2139.
Školu zřizuje Město Sokolov se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO 00 259 586. Škola byla zřízena dne 19. 12. 1996 jako
právní subjekt hospodařící jako příspěvková organizace. Statutárním orgánem školy je ředitel školy. Na základě konkurzního řízení byl
s účinností od 1. 4. 2006 Městem Sokolov do této funkce jmenován Mgr. Vladimír Vlček. Zástupcem statutárního orgánu byla ustanovena
zástupkyně ředitele Mgr. Pavla Haranzová. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu.
Na podzim roku 2005 byla na škole v souladu se školskými předpisy ustanovena Školská rada. V současné době je jejím předsedou paní
Michaela Brettová (za zákonné zástupce), členy jsou Mgr. Alena Červená (za zaměstnance školy) a Bc. Jan Picka (za zastupitele města).
Se školou dlouhodobě spolupracuje občanské sdružení SRPŠ. Tato organizace velmi účinně pomáhá rozvíjet a prohlubovat spolupráci
školy se zákonnými zástupci žáků. Spolupráce se nejvíce projevuje při vybavování školní knihovny novými publikacemi, při zajišťování
školních výletů a kulturních akcí pro žáky a při zajišťování odměn pro vyhodnocené nejlepší žáky školy. Předsedkyní občanského sdružení
byla paní Ing. Jitka Tarantová.
K 30. červnu 2018 měla škola na 1. stupni 13 tříd s 263 žáky, na 2. stupni 8 tříd se 182 žáky, celkem tedy 21 tříd se 445 žáky. Povinnou
školní docházku v zahraničí plnilo 12 žáků. K 30. září 2017 měla škola celkem 455 žáků. Během školního roku se počet žáků snížil o deset
žáků, důvodem bylo stěhování a přestup na jinou základní školu.
Součástí školy je školní družina s 89 zapsanými žáky ve třech odděleních. Všechna oddělení družiny pracují ve vlastních prostorách.
Školní družina byla otevřena pro žáky školy od 6.00 do 17.00 hodin.
Součástí školy je také školní jídelna s 239 stravovanými dětmi. Školní jídelna byla otevřena pro žáky naší školy od 11.40 do 14.00 hodin.
Škola má dvě tělocvičny. Pro výuku tělesné výchovy využívá škola také prostory školního hřiště, které nabízí běžeckou dráhu, fotbalové
a volejbalové hřiště a atletické sektory.
Od školního roku 2016/2017 se škola začíná intenzivně připravovat na práci s nadanými dětmi, proběhla řada školení pedagogických
pracovníků, depistáž nadaných žáků a úzká spolupráce byla navázána s nadačním fondem QIIDO. Škola poskytuje zázemí pracovní skupině
pro nadané žáky, kterou zastřešuje NIDV Praha – pracoviště Karlovy Vary ve spolupráci s ČŠI a organizací MENSA ČR.
Od školního roku 2017/2018 se škola zapojuje do sítě polytechnických škol v Karlovarském kraji pod vedením Krajské hospodářské
komory a připravuje podmínky pro zapojení do soutěže First Lego League.
Škola provádí doplňkovou činnost - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
- hostinská činnost.

b) Přehled oborů vzdělání
Přehled oborů základního vzdělávání
Kód

Obor vzdělání

Poznámky

79-01-C/01

Základní škola

RVP

Zařazené ročníky
1. - 9. roč.

Ve školním roce 2017/2018 škola pracovala dle následujících vzdělávacích dokumentů:
Ve všech ročnících vyučuje škola podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrum.
Volitelné předměty :
V 7. – 9. ročníku byly vyučovány tyto volitelné předměty: Seminář z přírodopisu, Praktikum na počítači, Cvičení z českého jazyka,
Cvičení z matematiky, Sportovní hry, Konverzace v anglickém jazyce a Etická výchova.
Speciální vzdělávací potřeby:
Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá formou pedagogické intervence, ve které bylo zapojeno 20 žáků a předmět
speciálně pedagogické péče navštěvovali 2 žáci.
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Zájmové útvary:
V 1. – 9. ročníku škola nabízela v rámci doplňkové činnosti Hra na flétnu a zpěv, Keramický kroužek (3 skupiny), Pohybové hry pro
2. – 3. r. (chlapci, dívky) a Multikulturní kroužek, ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Sokolov tyto zájmové útvary: Angličtina hrou (2
skupiny), Hravá výtvarka, Klub deskových her, Deskové a logické hry, Orientální tance, PoDiUm (pohyb, divadlo, umění), Hrátky s fyzikou
a Malý Všeználek, ve spolupráci s ISŠTE Sokolov: Klub silných – buď online a Kroužek fyzické a psychické zdatnosti.

c) Personální zabezpečení činnosti školy
Údaje o zaměstnancích školy
Pracovníci školy :
Vedení školy :
ředitel školy :
zástupce ŘŠ :
výchovný poradce :
vedoucí vychovatelka ŠD :
Koordinátoři :

ŠVP :
ICT :
EVVO :

Mgr. Vladimír Vlček, vlcek@zs8so.cz
Mgr. Pavla Haranzová, haranzova@zs8so.cz, Mgr. Hana Dvořáková, dvorakova@zs8so.cz
Mgr. Hana Hylasová, hylasova@zs8so.cz, Mgr. Pavla Ďurkovová, durkovova@zs8so.cz
Michaela Houdková, houdkova@zs8so.cz
Mgr. Pavla Haranzová, haranzova@zs8so.cz
Mgr. Vít Dvořák, dvorak@zs8so.cz
Mgr. Dana Hodáliková, hodalikova@zs8so.cz

Metodik primární prevence :

Mgr. Hana Trhlíková, trhlikova@zs8so.cz

Kvalifikovanost a věkové složení pedagogických pracovníků školy viz příloha č.1
Pedagogičtí pracovníci - celkem 32 fyzických osob (stav k 30. 6. 2018 )
Fyzických osob

Přepočtených osob

Kvalifikovaných fyzických osob

1. stupeň

14

14,71

12

2. stupeň

15

12,74

13

ŠD

3

2,74

3

Počet nekvalifikovaných pedagogů je dán z velké části tím, že zastupují 2 kvalifikované paní učitelky, které čerpají rodičovskou dovolenou.
Úvazky nekvalifikovaných pedagogů jsou z velké části pouze částečné. Nad rámec tabulky patří k pedagogickým pracovníkům 12 asistentek
pedagoga (2x asistentka pro žáky se sociálním znevýhodněním, 10x asistentka pro žáka se zdravotním postižením).
Nepedagogičtí pracovníci - celkem 13 fyzických osob (stav k 30. 6. 2018)
Fyzických osob

přepočtených osob

Škola

8

7,5

Školní jídelna

5

5

d) Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
Noví žáci a přeřazení žáci ve školním roce 2017/2018
Počet žáků v 1. třídách

56

Počet povolených odkladů školní docházky

10

Počet dětí přeřazených do speciálních škol

0

Počet dětí zařazených do speciálních nebo specializovaných tříd

0

Dodatečný odklad školní docházky
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Rozmisťovací řízení 2017/2018
Povinnou školní docházku ukončilo v roce 2018 celkem 40 žáků.
Gymnázium

Střední
školy

Střední odborné
učiliště

Odborné
učiliště

Nerozmístěno

10.
rokem

Z 9. ročníku

2

17

0

13

-

-

Z 8. ročníku

-

-

5

-

1

1

Ze 7. ročníku

-

-

-

-

1

-

Celkem

2

17

5

13

2

1

3

Všech třicet dva žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v 9. ročníku, bylo úspěšně rozmístěno do středních škol nebo odborných
učilišť. Ze sedmi žáků, kteří ukončili PŠD docházku v 8. ročníku, pět žáků nastoupilo do středních odborných učilišť, jeden žák nebyl
rozmístěn – důvodem byl nezájem zákonných zástupců a jedna žákyně pokračuje 10-tým rokem. V 7. ročníku ukončil PŠD jeden žák, který
nebyl rozmístěn – důvodem byl nezájem zákonných zástupců. Do šestiletého gymnázia nastoupili dva žáci. Do osmiletého gymnázia
nastoupili tři žáci.

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Škola trvale pracuje s evaluačními a autoevaluačními nástroji, které slouží k ověřování účinnosti vzdělávacího procesu. Nejvíce
využívanými jsou testy společnosti SCIO a CERMAT. Výsledky těchto didaktických testů nám slouží k porovnání úrovně znalostí našich
žáků ve srovnání s vrstevníky a nastavení a dalším směrování našeho školního vzdělávacího programu.
Přehled prospěchu a chování viz příloha č.2 -Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2017/2018
Stručný přehled výsledků vzdělávání ve školním roce 2017/2018 poskytují následující řádky.
Prospěch:
Z 256 žáků 1. stupně prospělo s vyznamenáním 119 žáků a ze 177 žáků 2. stupně prospělo s vyznamenáním 26 žáků. Neprospělo 8 žáků
1. stupně a 11 žáků 2. stupně.
Chování:
Pochvala třídního učitele nebo ředitele školy byla udělena 209 žákům celkem ve 415 případech.
Ze 433 žáků školy bylo na konci školního roku hodnoceno chování 23 žáků jako uspokojivé a 7 žáků jako neuspokojivé. Všichni ostatní
byli hodnoceni stupněm velmi dobré.
Zameškané hodiny:
Celkem žáci zameškali 49 964 hodin, které byly omluveny a 712 hodin, které omluveny nebyly. Na jednoho žáka připadá v průměru
115,39 omluvených hodin a 1,64 neomluvených hodin.

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Metodikem primární prevence byla paní Mgr. Hana Trhlíková. Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem připravovala
rámcový program primární prevence, který stanovuje dlouhodobé cíle primární prevence, jeho součástí jsou také používané metody a formy
práce. Rámcový program je zaměřen na působení školy směrem k žákům, zákonným zástupcům i jednotlivým pedagogům.
Metodik primární prevence konkretizuje naplňování cílů rámcového preventivního programu do programu na školní rok. Ten obsahuje
dílčí naplánované akce pro jednotlivé věkové skupiny žáků na školní rok. Těmito akcemi jsou zejména besedy, výchovné koncerty, exkurze,
divadelní a filmová představení.
Na webových stránkách školy jsou uveřejněny důležité kontakty a postupy pro případ, kdy se žák dostane do obtížné životní situace
(šikana, násilí, domácí násilí apod.) nebo se setká s projevy sociálně patologických jevů.
Ve spolupráci s vedením školy a výchovným poradcem řeší metodik aktuální problémy žáků v rámci svých kompetencí. Pomáhá
pedagogům zařazovat témata primární prevence do tematických plánů s ohledem na vhodnost problematiky vzhledem k věkovým
zvláštnostem žáků. V závěru školního roku provádí vyhodnocení primárního preventivního programu pro daný školní rok.
V rámci projektu Městské policie Sokolov „Stop násilí na dětech, aneb bezpečná škola“ proběhla celá řada preventivních aktivit. Všichni
pedagogičtí pracovníci se zúčastnili semináře Ozbrojený útočník ve škole a Bezpečnost na školách. Třídy školy využívají nově zřízené
Centrum prevence Městské policie Sokolov.
V rámci pomoci škole s řešením sociálně patologických jevů proběhlo několik setkání s Policií ČR, Městskou policií Sokolov, zástupci
Města Sokolova a pracovníky OSPODu.
Hodnocení primárního preventivního programu za školní rok 2017/2018 – viz příloha č.3

g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků věnuje vedení školy soustavnou pozornost. Cílem je v dané problematice proškolit
najednou celý pedagogický sbor. Hlavní prioritou bylo vzdělávání v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
zapojení do projektu Městské policie Sokolov pod názvem "Stop násilí na dětech aneb bezpečná škola", v jehož rámci proběhl seminář pro
celý pedagogický sbor „Ozbrojený útočník ve škole“ a „Bezpečnost na školách“. Celý pedagogický sbor absolvoval školení neziskové
organizace Člověk v tísni v rámci projektu K.O.Z.A. (Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace) „ADHD ve třídě, školní družině“.
Nekvalifikovaní učitelé si doplňují potřebné kvalifikace různými formami kombinovaného studia. V tomto školním roce pokračoval ve
studiu jeden nekvalifikovaný pedagog. Kurs pro asistenty pedagoga studovalo 5 asistentů. Paní Ďurkovová pokračovala ve studiu
výchovného poradenství na UJEP Ústí nad Labem.
Ostatní formy DVPP jsou zpravidla ponechány na zájmu jednotlivých vyučujících. Jednou z forem DVPP je také samostudium během
vedlejších prázdnin. Vedení školy je pravidelně informováno o oblastech, ve kterých se pedagogové sebevzdělávají.
Do kurzů a seminářů pořádaných NIDV Praha - pracoviště Karlovy Vary, společností Descartes Praha, ČŠI, Krajskou knihovnou Karlovy
vary, SPC a PPP Karlovy Vary, Mgr. Michaelou Veselou a centry zapojenými do projektů Operačního programu Vzdělání pro
konkurenceschopnost (Gymnázium a KVC Sokolov), nadací QIIDO, neziskovou organizací Člověk v tísni, společností Majestic Praha se
zapojili všichni pedagogičtí pracovníci, kteří absolvovali celkem 31 akci.
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Oblast náplně kurzu

Počet akcí/počet pedagogů

Pedagogika a psychologie

7/51

Vedoucí pracovníci

7/10

Prevence

3/10

Zvyšování odbornosti

jazyky

3/3

přírodovědné předměty

5/7

nadaní žáci

3/5

ostatní

3/3

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Naše škola je mezi veřejností známa především díky pořádání školních akademií, které měly vždy vysokou úroveň a byly také hojně
navštěvovány. V tomto školním roce jsme připravili a realizovali další Vánoční akademii, která proběhla 19. 12. 2017 v prostorách kina Alfa
a vystoupení se setkalo s velkým zájmem dětí i rodičů. Na realizaci se podíleli všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy.
Partnerství s jinými školami
Škola partnersky spolupracuje se základní školou Kreuzbergschule ve Schwandorfu v SRN. Pokračovali jsmev pravidelných návštěvách
a sportovních utkáních žáků obou škol. Dne 17. května 2018 se uskutečnilo tradiční fotbalové utkání našich škol v Sokolově a pak jsme naše
hosty vzali na prohlídku Sokolova a Lokte. Dne 13. června 2018 jsme odehráli ve Schwandorfu odvetné utkání v kopané, které bylo velice
vyrovnané. Také jsme si zasoutěžili v atletice a získali většinu cen za výborné atletické výkony všech našich žáků.
Další aktivity školy
Žáci měli možnost v odpoledních hodinách navštěvovat knihovnu s čítárnou. Služeb knihovny využívá více než polovina žáků školy.
Součástí vybavení školní knihovny je i dataprojektor a počítač s vysokorychlostním připojením k internetu. Dále měli žáci možnost v
odpoledních hodinách využívat počítačovou učebnu a pracovat s internetem.
Škola spolupracovala s DDM v Sokolově a sportovními oddíly. Žáci měli možnost zapojit se do činnosti sportovních oddílů pracujících
v tělocvičnách školy i do ostatních sokolovských sportovních oddílů.
V průběhu školního roku jsme se zapojovali do soutěží i akcí pořádaných zřizovatelem, DDM Sokolov nebo Městskou knihovnou
Sokolov.
Škola se zapojila do projektu Mapa školy od společnosti SCIO, který byl zaměřen na spokojenost s fungováním jednotlivých oblastí
školy, výuku, atmosféru a sociální klima školy, spokojenost rodičů se školou a zaměstnaneckou spokojenost.
Škola se zapojila do projektu Školympiáda, který organizoval MDK Sokolov za podpory Města Sokolova.
Charitativní činnost
Škola uspořádala sbírku plastových víček, kterou organizuje Mgr. Vodárková. Víčka po zpeněžení pomáhají s rehabilitací malé Toničky.
Žáci školy se aktivně zapojili pod vedením Mgr. Vodárkové, Bc. Stehlíkové a Mgr. Koutecké do Charitativního jarmarku, který pořádala
paní Petra Šetele v prostorách MDK Sokolov.
Veřejná prezentace školy
V průběhu školního roku probíhá ve škole celá řada akcí, ať už tradičních nebo jednorázových. Při veřejné prezentaci školy využíváme
všechny možnosti, které mohou naši školu ještě více představit nejen zákonným zástupcům našich žáků, ale i široké veřejnosti. V první řadě
jsou to webové stránky školy - www.zs8so.cz, na kterých představujeme naši školu ze všech pohledů a ve všech oblastech jejích aktivit.
Poslední zvonění - rozloučení žáků 9. ročníků se školou a přivítání budoucích prvňáčků patří tradičně mezi hojně navštěvované akce.
V tomto školním roce jsme opět využili prostory před školní budovou. Neodmyslitelnou součástí Posledního zvonění je také Almanach
žákovských prací, který shrnuje působení žáků devátých ročníků na naší škole během jejich docházky.
Významným projektem veřejné prezentace je projekt Školička, který probíhal v období února a března 2018. V jeho rámci docházelo
k pravidelnému setkávání předškoláků a jejich rodičů se školou a součástí byly i besedy zákonných zástupců se školním psychologem.
V rámci tohoto projektu proběhl i Den otevřených dveří 27. 3. 2018.
Pro rodičovskou veřejnost připravují učitelé se svými žáky kulturní programy zaměřené ke Dni matek, velikonočním a vánočním
svátkům. Všechna tato vystoupení jsou oblíbena a hojně navštěvována.
Jinou formou neformálního setkání s rodiči jsou tvořivá odpoledne, která si organizují třídní učitelé a jsou zaměřena například na společné
vyrábění.
Většinu školních akcí a projektů prezentujeme v místním tisku (Sokolovský deník, Sokolovský Patriot), případně v regionální televizi
(TV Západ).
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Kulturní a vzdělávací akce pořádané školou
EXKURZE
- Volba povolání - během školního roku proběhly návštěvy – výstava středních škol – Burza škol 2018, ISŠTE Sokolov
a SŠ živnostenské Sokolov (především pro žáky 8. a 9. r)
- Praha – dvoudenní exkurze (IV. B, V. A, V. B) a VII. A
- Plzeň Planetárium – VI. A, VI. B
- Muzeum Sokolov – Důl Jeroným – VIII. C
- Vránov – záchytné zařízení pro zvířata MP Sokolov – IV. C
- Bečov – botanická zahrada – 5. r.
- Kozodoj – ekologická farma – 1. a 2. r.
- Zoopark Chomutov – III. A, III. B
- Kladská – rašeliniště - VI. B
- ISŠTE Sokolov – v rámci projektu „Zůstaň s námi po škole“ – youtuberská přehlídka - výběr žáků 2. stupně
- Cheb – „Věda před radnicí“ – kroužek fyziky
- Cheb – hrad, centrum – IX. A
BESEDY , PŘEDNÁŠKY A VÝSTAVY
- Animace pro žáky 2 .r. – německý jazyk – paní Houdková
- Muzeum Sokolov – stálá expozice – VI. A, VI. B
- Muzeum Sokolov – „Druhá světová válka“ – IX. A
- Beseda „Internetem bezpečně, kyberšikana.“ - Youconnectid z.s. - školní knihovna (8. - 9. r.)
- Beseda „Nemoc jménem šikana“ - Pospíšil, ACET - školní knihovna (7. r.)
- Beseda „Závislosti“ - Pospíšil, ACET - školní knihovna (8. r.)
- Výstava Protidrogový vlak – nádraží ČD Sokolov (7. r.)
- Road Show – dopravně vzdělávací akce – Staré náměstí Sokolov - (2. r.)
- Motivační odpoledne – projekt Přírodovědné a technické vzdělávání v Karlovarském kraji – Gymnázium Sokolov - (8. a 9. r.)
- Multimediální přednáška - Legendární čeští cestovatelé - v rámci Mezinárodního festivalu filmů s cestovatelskou tematikou
TOURFILM 2017 – Karlovy Vary – VIII. C, IX. A, IX. B
- Beseda „Známé i méně známé dvojice v knihách pro děti“ - Městská knihovna - školní knihovna (I. B a 3. r.)
- Výstava Vánoční stromky – klášterní kostel Sokolov (1.- 2. r.)
- Beseda „Nechte mě být – téma šikana“ Městská knihovna – školní knihovna (4. –5. r.)
- Beseda „Krtek a Vánoce – tvorba Zdeňka Milera“ - Městská knihovna - školní knihovna (I. B, I. C, 3. r.)
- Výstava „Jak se rodí Večerníčky, Pojďme spolu do Betléma – Muzeum Sokolov - I. A, I. C
- Beseda „Karel Poláček“ - Městská knihovna - školní knihovna (4. - 5. r.)
- Přednáška „Náš les a jeho obyvatelé - tělocvična (1. – 5. r.)
- Beseda „Velikonoce – tradice, zvyky a obyčeje“ - Městská knihovna - školní knihovna (I. A, I. B, 3. r.)
- Výstava Legiovlak – nádraží ČD (9. r.)
- Beseda „Po stopách praotce Čecha“ - Městská knihovna - školní knihovna (4. - 5. r.)
- Beseda se spisovatelem J. W. Procházlou na téma Scifi a fantazy - školní knihovna (9. r.)
- Beseda „Šprýmy a rýmy“ - Městská knihovna - školní knihovna (I. A, II. A, II. B)
- Beseda „Letci RAF, dobové uniformy“ – Švec (9. r.)
- Přednáška „Historie a bojová umění na ostrově Okinawa“ – Akihito Yagi – školní knihovna (3. - 4. r.)
- Přednáška „Čas proměn“ – školní knihovna – dívky 7. r.
- Přednáška „Na startu mužnosti“ – školní knihovna – chlapci 7. r
- S náboráři SŠ a SOU (pro rodiče a žáky 9. r.)
DIVADLO A FILM
- Divadlo Z bedny Karlovy Vary – 2x pohádka - představení pro školní družinu
- Divadlo jednoho herce – „Karel IV“ (5. – 8. r.)
- Kino Alfa – „Ani film se neobejde bez hudby – Dlouhý, (2. – 8. r.)
- Karlovarské hudební divadlo – „Pohádka o Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů“ – MDK Sokolov - (1. - 5. r.)
- Západočeské divadlo Cheb – „Cejch“ – výběr žáků 8. a 9. r.
- Západočeské divadlo Cheb – „Adéla ještě nevečeřela“ – výběr žáků 6. a 7. r.
- Západočeské divadlo Cheb – „Příběhy vodníka Česílka“ – 1. r., II. A
- Divadélko Kuba – pohádka „ Za každým rohem Jeskyňka“ (1. - 4. r.)
KONCERTY A KOMPONOVANÉ POŘADY
- O čisté planetě – ekologické představení – DDM Sokolov, (3. – 4. r.)
- Tradiční Vánoce - vánoční koncert Alena Boháčová – malá tělocvična (1. - 3. r.),
- Netradiční české pověry a zvyky - vánoční koncert Alena Boháčová – malá tělocvična (4. - 5. r.),
- Vánoční zpívání vybraných žáků naší školy pro ostatní žáky školy – prostory školy
- Planeta 3000 – „Barma – Myanmar“ , kino Alfa (6. - 9. r.)
- Kroužek PoDiUm – „Z pohádky do pohádky“ vystoupení pro 1. a 2. r.

ŠKOLNÍ PROJEKTY
- Británie - poznávací zájezd – výběr 15 žáků z 2. stupně
- Vánoční akademie – s kulturním vystoupením našich žáků (1. – 9. r.)
- Školička – setkávání s předškoláky – návštěva dětí z MŠ Sokolov, Kosmonautů 1881 a MŠ Sokolov, M. Majerové 1650
- Školička – pravidelné setkávání předškoláků a jejich rodičů se školou
- AJAX – celoroční preventivní projekt ve spolupráci s Policií ČR (3. - 4. r.), který vyvrcholil akcí Den s Ajaxem, která proběhla na
konci školního roku v areálu Bohemia
- Notes strážníka Pavla - celoroční preventivní projekt ve spolupráci s Městskou policií Sokolov (2. - 3. r.), který vyvrcholil akcí
Soutěžíme se strážníkem Pavlem, která proběhla na konci školního roku na Starém náměstí v Sokolově
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Den ochrany obyvatel za běžných rizik a mimořádných událostí (1. – 9. r.)
Dopravní výchova – DDM Sokolov (4. - 5. r.)
Přecházení přechodů s prvňáčky – Policie ČR (1. r.)
Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace těžkými kovy – Zdravotní ústav Ústí nad Labem – výběr žáků 3. r.

TŘÍDNÍ PROJEKTY A VÝLETY
- Praha – IX. B
- Hrušková - Adaptační den (VI. A, VI. B)
- Hrušková – IX. A
- Vránov – projekt „Laskavec“ – VIII. C
- Azylový dům Sokolov – návštěva žáků II. A
- Spaní ve škole (9. r.)
- Šikovný školák – projekt NEMOS a Baník Sokolov (1. r.)
- Hrušková – IX. A
- Přijetí do řad čtenářů a knihomolů (1. r.) ve spolupráci s Městskou knihovnou Sokolov
Účast školy v soutěžích
Žáci naší školy se pravidelně zapojují téměř do všech vědomostních a sportovních soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR a Karlovarským
krajem. Účastníme se také uměleckých soutěží a soutěží vyhlašovaných zřizovatelem školy, Městem Sokolov. Učitelé své žáky každoročně
pečlivě připravují na tyto soutěže. V přehledu níže uvádím pouze umístění žáků v okresních a vyšších kolech soutěží.
A) Vědomostní a umělecké soutěže
Olympiáda v českém jazyce
- okresní kolo – 2. místo (B. Švehlová) postup do KK
- krajské kolo – 8. místo (B. Švehlová)
Čtenářská soutěž 5. ročníků (Nekoktám, čtu)
- krajské kolo – 2. místo (G. Titěrová)
Soutěž v cizích jazycích – anglický jazyk
- okresní kolo – kategorie IA 2. místo (J. Dunková)
- kategorie IIA- 6. místo (L. Fagan)
Matematická olympiáda
- okresní kolo – Z5 – 3. místo (Š. Šimková), Z6 - 2. místo (K. Zikmund), Z8 - 3. místo (J. Hlaváček),
Pythagoriáda
- školní kolo – 1 úspěšný řešitel z 28 řešitelů
Logická olympiáda
- krajské kolo – 5. místo (B. Ďurkovová)
Pišqorky
- školní kolo – 5 účastníků – postup do Oblastního kola
Fyzikální olympiáda
- okresní kolo – kategorie F - 3. místo (J. Hlaváček)
Archimediáda (fyzikální olympiáda – kategorie G)
- okresní kolo – 3. místo družstvo (J. Dunková, M. Heil, D. Ungrád)
Matematický klokan
- 26 účastníků ve 3 kategoriích
Biologická olympiáda
okresní kolo – kategorie C - 5. místo (J. Hlaváček), 6. místo (D. Kováčiková)
Zeměpisná olympiáda
- okresní kolo – kategorie C - 8. místo (M. Koryta)
T – Profi – celorepubliková soutěž, spolupráce s ISŠTE Sokolov
- krajské kolo – 1. místo společný tým – 3 žáci 5. r. – V. Ručkayová, J. Šafář a L. Bezděk + 3 žáci ISŠTE –
postup do národního kola
V rámci uměleckých soutěží – účast ve výtvarných soutěžích Projekt dětských knihoven – Kde končí svět 2017/2018
- okresní kolo – 1. místo (J. Sivák, N. Dbalá) postup do KK, 2. místo (N. Bošinová, B. Holoubková), 3. místo (T. Schneiderová,
E. Koky)
- krajské kolo – 2. místo (N. Dbalá), 3. místo (J. Sivák)
Vánoční dům Karlovy Vary – O nejkrásnějšího medvídka – 10. místo v krajském kole (VIII.B)
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- účast v celé řadě výtvarných soutěží (Hrajeme si s odpady – KÚ KK a EKO-KOM, Zážitky z prázdnin – Žijeme zde spolu, Pohádkové
postavy – Klokánek, Den Země – Na křídlech ptáků – DDM Sokolov, Máma, táta a já – Městská knihovna Sokolov – výtvarně-literární
soutěž, rekvizity pro FK Baník Sokolov k 70. výročí vzniku klubu).
B) Sportovní soutěže
Největším úspěchem bylo 1. místo J. Kundráta v OVOV a postup do republikového finále, které proběhne v září 2018.
DRUHÝ STUPEŇ
atletický čtyřboj - okresní kolo – 10. místo mladší žákyně, 8. místo mladší žáci, 8. místo starší žákyně, 1. místo starší žáci – jednotlivci
3. místo D. Radkov
- krajské kolo - 2. místo starší žáci – jednotlivci 2. místo J. Kundrát
florbal – okrskové kolo – 4. místo mladší žákyně, 3. místo mladší žáci, 2. místo starší žákyně, 1. místo starší žáci – postup do OK
- okresní kolo - 2. místo starší žáci – postup do KK
- krajské kolo - 6. místo starší žáci
silový víceboj – okresní kolo – 6. místo mladší žáci, 2. místo starší žáci, jednotlivci 2. místo J. Kundrát
basketbal – okrskové kolo – 2. místo starší žákyně, 1. místo starší žáci - postup do OK
- okresní kolo – 2. místo starší žáci – postup do KK
- krajské kolo - 5. místo starší žáci
Pohár rozhlasu – okresní kolo - 6. místo mladší žáci, 8. místo starší žákyně, 3. místo starší žáci
OVOV(odznak všestrannosti olympijských vítězů)
- okresní kolo – 5. místo smíšené družstvo, jednotlivci J. Kundrát 1. místo, L. Bouška 2. místo – postup do KK
- krajské kolo – 13. místo smíšené družstvo, jednotlivci J. Kundrát 1. místo – postup do republikového finále,
L. Bouška 5. místo
plavání - okresní kolo – 6. místo starší žáci, 3. místo starší žákyně
Školympiáda - 5. místo smíšené družstvo, aktivní účast více než 100 žáků školy
přespolní běh - okresní kolo – 2. místo starší žáci – postup do KK
- krajské kolo - 6. místo starší žáci
minifotbal– okresní kolo - 2. místo starší žáci – postup do KK
- krajské kolo - 6. místo starší žáci
šplh - okresní kolo – 6. místo starší žáci, 8. místo starší žákyně
halový fotbal– okresní kolo - 3. místo starší žáci
volejbal – okrskové kolo – 1. místo žáci - postup do OK
- okresní kolo – 2. místo žáci – postup do KK
- krajské kolo - 4. místo žáci
Florbalový turnaj Heinricha Mattoni – 1. místo smíšené družstvo
PRVNÍ STUPEŇ
ČEPS Cup (florbal) – okresní kolo – 4. místo žáci, 3. místo žákyně – postup do KK
- krajské kolo - 8. místo žákyně

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2017/2018 proběhla inspekční činnost ČŠI.
Předmětem inspekční činnosti bylo:
1) hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v základní škole a školní družině
2) zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím
programem
závěry – hodnocení vývoje –
1) škola aktualizovala koncepci rozvoje: reagovala na zvyšující se počet žáků ohrožených školním neúspěchem a zaměřila se na jejich
podporu, vyhledává žáky nadané a vytváří podmínky pro jejich rozvoj. Na realizaci obou záměrů se jí daří získávat další finanční zdroje,
2) škole se podařilo ve spolupráci se zřizovatelem zlepšit materiální podmínky výuky, kromě odborných učeben žáci využívají velmi dobře
vybavenou školní knihovnu a keramickou dílnu,
-silné stránky –
1) vedení školy aktivně zajišťuje pedagogický rozvoj školy v souladu s koncepcí, organizační struktura vyhovuje její velikosti a umožňuje
efektivní fungování,
2) pro efektivní realizaci svého záměru (podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) škola navýšila počet
pracovníků, kteří zajišťují poradenské služby ve škole, včetně zřízení pozice školního psychologa,
3) aktivity realizované v rámci naplňování záměrů dalšího rozvoje školy vedou k podpoře žáků, jejichž vzdělávací potřeby či nadání vyžadují
zvýšenou péči,
- slabé stránky a příležitosti ke zlepšení 1) pedagogové nevyužívají ve výuce v dostatečné míře metody a formy práce pro diferenciaci nabídky aktivit pro žáky ohrožené školní
neúspěšností a žáky se SVP, vyučující až na výjimky prozatím nedokáží v plné míře využívat potenciálu funkce asistenta pedagoga pro práci
se všemi žáky ve třídě,
2) k hodnocení kladů a nedostatků ve výkonu žáka je sebehodnocení využíváno jen ojediněle. Chybí větší podpora žáků v oblasti vlastního
názoru a vzájemné sebereflexe,
3) vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků není systematické, má malý dopad na zkvalitňování metod a forem výuky.

j) Základní údaje o hospodaření školy
Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916 je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny Města Sokolov od 19. 12. 1996.
Statutárním orgánem je ředitel školy. Do této funkce je jmenován Mgr. Vladimír Vlček
Hlavní činností příspěvkové organizace je činnost vymezená školským zákonem č.561/2004 Sb. ve znění změn a doplňků.
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Zřizovací listinou jsou vymezeny okruhy doplňkové činnosti:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
hostinská činnost.

V kalendářním roce 2017 hospodařila škola s těmito výsledky :
Hospodářský výsledek :
Celkový :
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek před zdaněním

29 000 tis. Kč
29 279 tis. Kč
279 tis. Kč

Ve vztahu ke zřizovateli :
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek před zdaněním

6 595 tis. Kč
6 874 tis. Kč
279 tis. Kč

Ve vztahu ke státnímu rozpočtu :
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek před zdaněním

22 404 tis. Kč
22 404 tis. Kč
0 tis. Kč

Zlepšený hospodářský výsledek :
Hospodářský výsledek před zdaněním

279 tis. Kč

Hospodářský výsledek po zdanění

279 tis. Kč

V 1.pololetí kalendářního roku 2018 hospodařila škola s těmito výsledky :
Hospodářský výsledek :
Celkový :
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek před zdaněním

15 773 tis. Kč
15 792 tis. Kč
19 tis. Kč

Ve vztahu ke zřizovateli :
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek před zdaněním

3 672 tis. Kč
3 725 tis. Kč
53 tis. Kč

Ve vztahu ke státnímu rozpočtu :
Náklady
Výnosy
Hospodářský výsledek před zdaněním

12 101 tis. Kč
12 067 tis. Kč
34 tis. Kč

Zlepšený hospodářský výsledek :
Hospodářský výsledek před zdaněním

19 tis. Kč

Hospodářský výsledek po zdanění

19 tis. Kč

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola byla partnerem ISŠTE Sokolov, Gymnázia Sokolov a Krajského vzdělávacího centra a Střední školy živnostenské Sokolov
při realizaci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, který si klade za cíl představit našim žákům přírodovědné a technické obory, které jsou v současné době
vycházejícími žáky neprávem opomíjeny.
Škola se ve školním roce 2009/2010 stala partnerskou školou Nakladatelství Fraus. Toto partnerství pokračuje nadále a i díky němu
využíváme interaktivní učebnice tohoto nakladatelství při výuce.
Škola partnersky spolupracuje s ISŠTE Sokolov v rámci projektu “Zůstaňte s námi po škole! Aneb Rozvoj kompetencí žáků škol
v Ústeckém a Karlovarském kraji“, který je zaměřen na rozvoj pracovních návyků a dovedností spojených se světem práce a zvýšení fyzické
a psychické zdatnosti žáků.
Škola partnersky spolupracuje se společností Člověk v tísni v rámci projektu “K.O.Z.A. (Kooperace, Otevřenost, Zájem, Adaptace)
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání proběhne několik společných akcí zaměřených především na další vzdělávání
pedagogických pracovníků.
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Škola se zapojila do Mezinárodní výzkumné studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků pod záštitou Krajské hygienické stanice
Karlovy Vary a Ministerstva zdravotnictví (5., 7. a 9. r.).

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
V průběhu školního roku 2017/2018 pokračovali ve studiu pro zvýšení odborné kvalifikace pedagogové D. Bilka, Mgr. Ďurkovová
a asistentky pedagoga S. Riedlová, N. Totzauerová, R. Hupcejová, V. Hänsch a P. Korbelová.
Ve školním roce 2017/2018 pořádala škola kurzy keramiky pro dospělé.

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů
Ve školním roce 2017/2018 škola pokračovala v projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Podpora žáků“,
reg. číslo projektu „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004160“ na který jsme získali finanční prostředky ve výši 1 151 976 Kč, které se v největší
míře využijí na mzdu školního psychologa, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a klub zábavné logiky a deskových her.

n) Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
K nejdůležitějším partnerům v oblasti spolupráce při plnění úkolů ve vzdělávání patří především:
Název instituce, sdružení
Sdružení rodičů a přátel školy
Městský úřad Sokolov, Městská policie
Školská rada
Krajský úřad KK
PPP Sokolov
SPC Sokolov
Policie ČR
HZS Sokolov
Úřad práce Sokolov
Městská knihovna Sokolov
NIDV Karlovy Vary
ISŠTE Sokolov
Krajské vzdělávací centrum Sokolov

Forma spolupráce
Spolupráce při formování vizí a ročních plánů, financování
aktivit školy.
Finanční zajištění provozu školy, preventivní akce pro žáky.
Spolupráce při strategii rozvoje školy.
Metodologie čerpání státního rozpočtu, zajištění financování
asistentů pro handicapované žáky apod.
Spolupráce při realizaci individuálních vzdělávacích plánů
v rámci integrace.
Spolupráce při realizaci individuálních vzdělávacích plánů
v rámci integrace.
Preventivní akce pro žáky, spolupráce při řešení výskytu
sociálně patologických jevů.
Preventivní akce pro žáky.
Informativní akce pro žáky školy, besedy.
Informativní a vzdělávací akce pro žáky školy, besedy.
Spolupráce při zajištění DVPP pro pedagogické pracovníky.
Spolupráce při zajištění DVPP pro pedagogické pracovníky.
Spolupráce při zajištění DVPP pro pedagogické pracovníky.

Závěr
Výroční zpráva je sestavena na podkladech a písemnostech uložených u ředitele školy. V případě potřeby je možné její jednotlivé body
s ředitelem školy konzultovat a podle potřeby doplnit.
Výroční zpráva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích. Jeden výtisk obdrží školská rada, jeden zřizovatel, jeden je k dispozici v kanceláři školy,
jeden je uložen u ředitele školy. Výroční zpráva je umístěna na webových stránkách školy (www.zs8so.cz).
Výroční zpráva je zpracována ve smyslu § 10, odst. 3, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č.225/2009 Sb.
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