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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016 / 2017

   Charakteristika školy

Název školy:     Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace
Úplná adresa:   349 01 Stříbro, Mánesova ulice 485
Právní forma:    příspěvková organizace
Telefon/fax:       374 622 406
E-mail:              zs-manesova@iol.cz
Web:                 www.zs-manesova.cz
IZO ředitelství:  600073882
IČ:                    70937605
Ředitel školy:    Mgr. Václav Peteřík

Název a  adresa zřizovatele:     Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Poslední zařazení do sítě škol:  č.j. 173/97 ze dne 13.8. 1997 s účinností od 1.9. 1997
Typ školy:    úplná základní škola

Seznam pracovišť dle zařazení do sítě škol: 

             Adresa    Počet tříd  Počet žáků

Hlavní budova, ředitelství Mánesova 485, 
Stříbro

Základní škola Mánesova 485, 
Stříbro            

          18        550

Jídelna základní školy Mánesova 485, 
Stříbro

       550 

Školní družina ZŠ Mánesova 485, 
Stříbro

            4        115

Vzdělávací program školy:

 ŠVP pro ZŠ Stříbro, Mánesova 485 od 1.9. 2007 



- 2 -

Počet žáků – ZŠ k 30. 9. , ŠD a ŠJ k 31. 10. 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

ZŠ       351 žáků/
                  /16 tříd

 342 žáků/16 tříd 368 žáků/16 tříd 375 žáků/18 tříd 379 žáků/18 tříd

ŠD         90 žáků/
                   /3 odd.

108 žáků/ 4 odd. 111 žáků/4 odd. 115 žáků/4 odd. 110 žáků/4 odd.

ŠJ        328 žáků
43 dosp., DČ - 136

301 žáků/ 45 dosp.
DČ – 145 strávníků

305 žáků/53 dosp.
DČ – 165 strávníků

321 žáků/54 dosp.
DČ – 185 strávníků

315 žáků/51 dosp.
DČ – 157 strávníků

2015/2016 2016/2017

ZŠ   398 žáků/
            / 19 tříd     

ZŠ   390 žáků/
            / 18 tříd     

ŠD   100 žáků/
           / 4 odd.

ŠD   105 žáků/
           / 4 odd.

SJ    296 žáků
44 dosp., DČ - 157

SJ    266 žáků
45 dosp., DČ - 161
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Spádový obvod školy:  

- střed města,  západní a jižní části města, okolní vesnice (viz tabulka):

Obec Počet žáků

Brod
Benešovice
Cebiv
Černošín
Erpužice
Holostřevy
Horní Kozolupy
Kladruby
Kokašice
Kostelec
Kšice
Láz
Lhota u Stříbra
Malovice
Ošelín
Otročín
Planá
Prostiboř
Pytlov
Slavice
Svinná
Sulislav
Strahov
Svojšín
Sytno
Těchlovice
Trpísty
Tuněchody
Víchov
Vranov
Záchlumí
Zálezly

              3
5
6
3
4
1
8
6
1

              3
1
3
6
1
1
1
1
2
1
2

              4
21
3
3
9
4
4

              1
              4
              7
              15
               1

    
Celkem

          
          135
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Školská rada

Složení školské rady do 9.6. 2015:

Ing. Miloslav Soukup, předseda, zástupce rodičů
p. Jitka Malá, členka, zástupce rodičů

Mgr. Jana Lopušanová, členka, zástupce pedagogů
Mgr. Alena Deredimosová, členka, zástupce pedagogů

Mgr. Pavel Herbst, člen, zástupce zřizovatele
p. Ladislav Pětroš, člen, zástupce zřizovatele

Složení školské rady od 9.6.  2015:
----------------------------------------------

p. Jitka Malá, předseda, zástupce rodičů
Bc. Vojtěch Šrámek, člen, zástupce rodičů

Mgr. Jana Lopušanová, členka, zástupce pedagogů
Mgr. Alena Deredimosová, členka, zástupce pedagogů

Mgr. Pavel Herbst, člen, zástupce zřizovatele
p. Ladislav Pětroš, člen, zástupce zřizovatele

Složení školské rady od 27.6.  2016:
-----------------------------------------------

p. Václav Milt, předseda, zástupce rodičů
Bc. Vojtěch Šrámek, člen, zástupce rodičů

Mgr. Jana Lopušanová, členka, zástupce pedagogů
Mgr. Alena Deredimosová, členka, zástupce pedagogů

Mgr. Pavel Herbst, člen, zástupce zřizovatele

p. Ladislav Pětroš v průběhu školního roku rezignoval, nahradil ho pan Vladimír Souček

Informace o žácích školy

Individuální vzdělávací plány    -  16 žáků

Počet žáků na začátku školního roku celkem (30.9.  2015)   :  392        prům.  21,77 / třída

Počet žáků:       1. stupeň    245 žáků      prům. 22,27 / třída
                          2. stupeň    147 žáků      prům. 21,00 / třída

Počet žáků na konci školního roku celkem (31.8. 2016) :    393       prům. 21,83 / třída

Počet žáků:       1. stupeň     246 žáků     prům. 22,64 / třída
                          2. stupeň     147 žáků     prům. 21,00 / třída 
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Přijímací řízení a další zařazení absolventů:

Zápis dětí do 1. třídy

- počet dětí u zápisu:                   32
- počet odkladů školní docházky:  9
- očekávaný počet žáků/tříd:    23 / 1

Absolventi školy a jejich další uplatnění:

9. ročník:

Počet 
celkem

Gymnázium SŠ s matur. SOU U Bez 
přihlášky

32 0 11 21 0 0

7. a 8. ročník:

Počet 
celkem

Gymnázium SŠ s matur. SOU U Bez 
přihlášky

2 0 0 2 0 0

5. ročník:

Počet žáků přihlášených na 8-leté gymnázium:     16                                              
Počet žáků přijatých na 8-leté gymnázium:      4                                                         
Počet žáků, kteří odešli v průběhu školního roku do ZŠ Revoluční, Stříbro:   0

Materiálně technické zajištění školy

 Stará budova školy, jejíž stavba byla započata už na konci 19. století, patří 
k největším a nejzajímavějším ve Stříbře.

Jejím vlastníkem je město Stříbro, které se o ni pečlivě stará a každoročně investuje 
několik set tisíc Kč do oprav a rekonstrukcí.

V budově jsou umístěny všechny tři součásti právního subjektu, tj. základní škola, 
školní jídelna a školní družina. 

Pro zajištění větší bezpečnosti byla u hlavního vchodu instalována kamera se 
záznamovým systémem, uvnitř budovy několik monitorů a dálkově ovládaných zámků.

Celá budova je zcela obsazena a využita. V přízemí je umístěna školní kuchyně, 
šatny pro žáky se zamykatelnými skříňkami, tři oddělení školní družiny a jedna tělocvična, 
která je i v odpoledních hodinách hojně využívaná sportovní veřejností. 

V prvním patře je umístěn sekretariát, školní jídelna s výdejnou obědů, sborovna 1.
stupně, školní knihovna a kancelář školního psychologa, který u nás vykonával svou činnost 
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v rámci projektu RAMPS VIP III – Kariéra,  navazujících projektů MŠMT, financovaných 
z ESF.

Ve 2. patře, v přístavbě, byla v  roce 2012 vybudována nová odborná učebna v rámci 
projektu Technika ve škole. Je v ní interaktivní tabule, 10 žákovských počítačů a celkem 28 
žákovských míst. Školní dílna byla vytvořena v bývalém učitelském kabinetu a je vybavena 
novými pracovními stoly pro 14 žáků. Počítačová učebna, vybavená v rámci INDOŠ, má 
celkem 28 počítačů, které však byly povětšinou zastaralé a během loňského roku prodělaly 
obměnu. Kromě výuky informatiky slouží též jako odborná učebna zeměpisu. V hlavní 
budově je druhá tělocvična. Dále jsou na patře 2 odborné učebny, dostatečně vybavené 
moderními pomůckami, a též kmenové třídy. Odborná učebna chemie byla v roce 2007 
vybavena interaktivní tabulí a ozvučovaní sestavou. Ve 3. patře jsou třídy a také 1 odborná
učebna. Slouží především výuce cizích jazyků, je vybavena 20 počítači, dataprojektorem, 
plátnem, přehrávačem DVD a ozvučovaní technikou. Druhá odborná učebna v tomto patře 
byla na tento školní rok zrušena a byla do ní umístěna běžná kmenová třída. 

Všechny učebny pro 1. i 2. stupeň jsou vybaveny promítacím plátnem 
a dataprojektorem s možností připojení notebooků, které mají k dispozici téměř všichni 
učitelé. Průběžně jsou nakupovány nové  lavice a židličky pro žáky buď výškově nastavitelné 
nebo v několika různých velikostech se snahou vyhovět hygienickým požadavkům. 

 Všechny třídy 1. stupně jsou již vybaveny novým drobným nábytkem k uložení 
pomůcek. Dokoupeno bylo několik stolů pro učitele a skříňky do tříd 2. stupně.

Ve všech učebnách byla  již provedena rekonstrukce osvětlení, které by též mělo 
splňovat hygienické normy.

Budova školy má výhodnou polohu poblíž středu města v postranní ulici, kterou 
projíždí relativně málo aut. 

 Vnější fasáda budovy byla opravená v prvních letech po roce 2000. Po mnoha letech 
úsilí bylo předloni v srpnu započato s opravou fasády ve vnitřní straně budovy. Dílo bylo 
hotové  koncem listopadu 2014. Poté byla provedena nutná úprava oken, jejich očištění a 
nový nátěr, to bylo z jedné hotovo ještě před zahájením letních prázdnin. Letos byl nátěr 
oken ze zadní části budovy dokončen, na řadu přijdou okna z jižní strany. Na svou opravu 
čeká prostor školního dvora, dočkat by se snad měl po likvidaci dosluhující uhelné kotelny
 a po dokončení revitalizace městských hradeb.

    Poblíž budovy je jedno asfaltové hřiště a jedno písčité hřiště s doskočištěm a 
50 m běžeckou dráhou, dále pak pozemek se záhony a učebna v přírodě, vybudovaná 
v roce 2012, která obsahuje domek pro úschovu nářadí a pomůcek, krytou pergolu a lavičky 
ve svahu pro zhruba 50 osob. Písčité hřiště s doskočištěm a dráhou prožívají těžké chvíle 
z důvodu oprav městských hradeb a nabízí se položení nového povrchu poté, co hradby 
budou hotové. 

Během hlavních prázdnin v roce 2016 byla provedena renovace podlahy tělocvičny 
ve 2. patře a bylo té vymalováno zadní schodiště za touto tělocvičnou. Byla uskutečněna 
renovace obou WC v přízemí.

V průběhu školního roku 2016/2017, zejména v době hlavních prázdnin, byl 
dokončen nátěr všech oken z přední části budovy. Na západní straně budovy ve 3. patře 
bylo 13 starých, netěsnících a nehezkých oken nahrazeno novými, opět špaletovými okny. 
Kromě toho byla v době velkých prázdnin položena nová dlažba na chodbě ve 2. patře a byly 
tam také provedena renovace obou WC. To vše byly akce, které jsme si sami zajišťovali. 
Vedle toho probíhaly dvě akce, jejichž zadavatelem bylo město Stříbro. Jedná se o 
vybudování nové plynové kotelny v suterénu školy a pokračování revitalizace městských 
hradeb, které jsou současně hradbami pozemku školního. Tato velká akce by měla být 
hotova v měsíci říjnu 2017 včetně opravy hřiště a atletické dráhy.

V plánu na příští školní rok zůstává renovace školního dvora, která bude snad 
zařazena do akcí města Stříbra. Na nás pak zůstane zadat renovaci WC ve 3. patře. 
Výhledově nás čeká vymyslet využití prostorů bývalé uhelny staré kotelny.
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  Údaje o pracovnících školy

Školní rok
Počet
všech

pracovníků

Počet 
přepočtených 
pracovníků

dle výkazu P 1-04

2010/2011 41 38,69

2011/2012 43 39,65

2012/2013 43 41,17

2013/2014 43 41,17

     
      2014/2015  44

         
          41,12

      
      2015/2016 46

         
          44,56

      2016/2017 49           45,55

Školní rok
Počet 

pedagogických 
pracovníků

Počet 
přepočtených

pedagog. 
pracovníků

dle výkazu P 1-04

2010/2011 29 26,2

2011/2012 30 27,0

2012/2013 30 29,12

2013/2014 31 30,64

2014/2015 32 29,0

      
      2015/2016 34                 32,21
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      2016/2017 36
   

33,82

  
Přehled o kvalifikovanosti pedagogických pracovníků:

VŠ - PF VŠ jiná SpŠ SŠ jiné

21 4 5 6      

Komentář k přehledu o pracovnících školy:

     Kolektiv všech pracovníků školy čítal celkem 48 zaměstnanců s věkovým průměrem 
49,98 roku. Pedagogických pracovníků bylo 36, z toho 4 muži. Věkový průměr byl 48,7 roku.
    Pro školní rok 2016 / 2017 došlo k určité obměně pedagogického sboru. Působení 
na naší škole neukončila žádná učitelka, vyvstala však potřeba doplnění o jednoho dalšího 
učitele. Očekávaná a domluvená posila však nepřišla a tak nastalo horečné zajišťování 
náhrady. A tak na naši školu nastoupila nová učitelka anglického jazyka. Na částečný úvazek 
k nám nastoupil jeden učitel. Tři asistentky pedagoga odešly a vzešla potřeby získat nové 4, 
což se nám naštěstí podařilo. Jedna z nich v průběhu školního roku po vzájemné dohodě 
jedna z nich ukončila svoje působení z důvodu změny doporučení PPP. Během školního 
roku jsme museli řešit dosti velké problémy s absencí některého zaměstnance. Už na konci 
září utrpěla úraz jedna paní učitelka, do školy nastoupila až v lednu. Druhá paní učitelka se 
vážně zranila v prosinci a už do konce školního roku nenastoupila. Naštěstí se podařilo za 
obě kolegyně zajistit kvalifikované náhrady.
          Z pohledu aprobovanosti a kvalifikovanosti byl sbor na výborné úrovni, jen malý počet 
hodin byl vyučován neaprobovaně. Jednalo se zejména o hodiny výchovy ke zdraví, fyziky 
a matematiky, které byly vyučovány pedagogy, kteří k tomuto oboru mají dobrý vztah a 
nečinilo to potíže ani jim ani žákům.

    V kolektivu  správních zaměstnanců došlo oproti předchozímu roku k jedné  změně 
ve skupině žen, které se starají o úklid.   

Další vzdělávání učitelů, rozšiřování kvalifikace  

    Většina členů pedagogického sboru pravidelně navštěvuje vzdělávací akce, pořádané 
zejména KCVJŠ Plzeň nebo NIDV Praha, pobočka Plzeň.  

   Za školní rok navštívilo 40 pedagogických  pracovníků  27 vzdělávacích akcí 
v celkové částce 30 332,- Kč se snahou o prohloubení kvalifikace ve svém konkrétním 
oboru, o získání nových informací v oblasti metodiky výuky předmětů a též v oblasti 
pedagogiky a psychologie, které jsou v poslední době zejména doporučovány. 
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       Výchovně vzdělávací činnost školy
__________________________

     Vyučování probíhalo podle ŠVP pro ZŠ Stříbro, Mánesova 485 s platností od 1.9. 2007. 

Celkový počet vyučovacích hodin týdně:     507

1. stupeň: 
  celkem hodin týdně:                    273
  z toho - povinné předměty:         269
           - nepovinné předměty:         4

2.  stupeň:  

celkem hodin týdně:                   234
z toho - povinné předměty:        224
          - volitelné předměty:       10
           

Přehled volitelných předmětů:
-----------------------------------------------------

Seminář z fyziky a matematiky:  6. ročník, celá třída 1 hodina týdně

Informatika:  8. ročník, 1 skupina, 1 hodina týdně – od 2. pololetí

Konverzace v anglickém jazyce:  8. ročník, 1 skupina, 1 hodina týdně – od 2. pololetí

Technické práce:     9. ročník, 1 skupina, 2 hodiny týdně

Seminář biologie – chemie: 8. ročník, 2 skupiny po 1 hodině týdně – v 1. pololetí

Seminář společenských věd: 9. ročník, 1 skupina, 2 hodiny týdně 

Domácnost: 9. ročník, 1 skupina, 2 hodiny týdně 

Přehled nepovinných předmětů:

Nápravné čtení:   4 skupiny ve 2. - 5. třídách  po 1 hodině týdně

Přehled zájmových útvarů
--------------------------------------

Keramický kroužek: 1 skupina žáků z  2. – 5. tříd

Sborový zpěv: 1 skupina žáků z  2. – 9. tříd
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Výsledky výchovy a vzdělávání:

                                                                                 1. pololetí               2. pololetí

Počet klasifikovaných žáků: 390 393
Počet žáků s vyznamenáním: 207 197
Počet žáků s hodnocením „prospěl“: 172 187
Počet žáků s hodnocením „neprospěl“:   12     9
Průměrný prospěch: 1,705      1,743
Počet opravných zkoušek:   1. stupeň                                                          0
                                             2. stupeň                                                          9                                                                         

Snížení známky z chování: 
                                        na 2. stupeň                         3                                 0
                                        na 3. stupeň                         0                                 0

Důtka třídního učitele:                                      11          27
Důtka ředitele školy:     2    2
Pochvala třídního učitele:   86                        148
Pochvala ředitele školy:   31    81
Počet zameškaných hodin:  

- omluvených        19 920               24  054
- neomluvených                                      2                                  5

Oproti dřívějším rokům výrazně ubylo opravných zkoušek. Jako důvod vidím to, že se
 učitelé snaží ohrožené žáky více zaměstnávat ještě během školního roku, ale zřejmě i to, 
že při uplatňování zásad inkluze dochází k jistému snižování nároků ze strany učitelů.

     Nevyskytly se žádné větší problémy v chování, zejména agresivního chování vůči 
spolužákům, nebo učitelům. 

     Většina kázeňských prohřešků vyplývá z neukázněnosti při hodinách 
a nepořádnosti. 

Potěšitelné je, že téměř vymizely neomluvené hodiny. Jako důvod shledávám to, že 
se velmi zlepšila součinnost se školní psycholožkou a také s OSPOD.

Dalším pozitivem je velké množství pochval třídního učitele i ředitele školy, je naší 
dlouhodobou snahou uplatňování kladné motivace.
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Získávání financí z projektů a sponzorských darů

  Název, téma projektu:                                      získaná částka:         získáno od koho:

Mimoškolní aktivity                                               30.000,-- Kč     Město Stříbro
                                                        
Spolupráce s partnerskými školami                      17.000,-- Kč           Česko-německý fond     
v SRN                                                               budoucnosti

Zdravá Máneska                                                      9.000,- Kč KÚPK

Šablony                                                            1 066. 518,- Kč MŠMT

Zajištění kompenzačních pomůcek žákům           27.900,- Kč          KÚPK

Program na podporu výuky cizinců ze 3. zemí      52.845,- Kč KÚPK

Projekt Obědy dětem                                            41.384,- Kč Drab Foundation

Celkem                                                            1 244.647,-  Kč

Inspekce a kontroly

V tomto školním roce jsme se nestali terčem všelijakých kontrol a inspekcí. Naše 
škola byla pouze zařazena do výběrového testování žáků 9. třídy z matematiky, fyziky a 
německého jazyka. Výsledky byly v porovnání s ostatními průměrné. Určitě se zde hodně 
projevilo, že naši nejlepší žáci z 1. stupně jsou již žáky 8 letého gymnázia.

   Organizování soutěží a dalších akcí pro žáky i dospělé 

          V průběhu školního roku zorganizovala a uspořádala naše škola velké množství 
nejrůznějších akcí a soutěží ve škole, některé též na úrovni  okrskové nebo okresní.

Přehled pořádaných akcí

1/ Akce pro žáky naší školy:

      Učitelé naší školy pořádají školní kola většiny předmětových, uměleckých nebo 
sportovních soutěží, které slouží k možnosti porovnání schopností a dovedností žáků a také 
k motivaci výběru pro účast v okresních kolech soutěží. 
       Účast a výsledky v těchto soutěžích jsou započítávány do celoškolní soutěže 
„O nejlepšího žáka školy“, která probíhá ve spolupráci se Školskou radou a Spolkem rodičů
při ZŠ Stříbro, Mánesova 485.. 
6. třídy se vypravily na dvoudenní seznamovací GO kurzy. Obě akce připravil a vedl náš 
metodik prevence a pomohla též školní psycholožka. 
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Ve Stříbře navštívili žáci většiny tříd 1. stupně chovatelskou výstavu, výtvarnou 
výstavu Babí léto, Dům dětí a mládeže.

Pro žáky 4. tříd byly připraveny besedy o včelařství.
Žáci 8. tříd byli na exkurzi v ZOO Plzeň, žáci 5. a 4. tříd se vypravili do firmy 

Ekodepon v Černošíně.
Pro žáky 2. stupně proběhl v místním kině pořad „Elektrická puma“.
Preventivní program „Třída plná pohody“ si vyzkoušeli žáci 4. a 5. tříd, celý 1. stupeň 

pak ve dvou dnech realizoval projekt Dopravní výchova.
S žáky 7., 8.a 9. tříd přišli pobesedovat příslušníci Policie ČR.
1. až 3 třídy se zúčastnily humorně vzdělávacího pořadu „Evelínko, vzhůru na 

Kvoknštejn“.
           Velmi oblíbenou se stala Vánoční soutěž. Letošním tématem byla výroba  vánočních 
věnců.  Ve školní jídelně byly poté exempláře vystaveny a poté i v altánku vedle radnice.
          Předvánoční atmosféru naladilo vystoupení školního pěveckého sboru a školního 
bandu školním dvoře u betléma a další den na schodech školy. 
           Poslední den před vánočními prázdninami navštívili žáci filmové představení 
v místním kině. 
           V lednu druhé a čtvrté třídy zahájily plavecký výcvik, v konci března  je vystřídali 
třeťáci.
            V únoru proběhl lyžařský výcvikový kurz 7. tříd, který byl doplněn i několika žáky 
vyšších ročníků. 

Příslušníci Městské policie včetně nového velitele a v doprovodu s panem starostou 
přišli besedovat do 2 a 6. tříd.

V dubnu byly dny bohaté na různé akce. Byla to jednak akce Solasido, která byla 
v místním kině opět bohatě navštívena. Pro předškoláky i další zájemce byla připravena 
akce „Vítání jara na Mánesce“, žáci 8. a  9. tříd shlédli divadelní představení v anglickém 
jazyce a deváťáci opět vysadili mladé stromky. Stejní žáci měli možnost v rámci májových 
oslav osvobození navštívit pěkně renovovaný řopík u mostu. 

Školní zahrady SOŠ přivítaly žáky 1. stupně a pořad „Vietnam, brána do Indočíny“ byl 
připraven pro žáky 2. stupně.
       V červnu měly 3. - 5. třídy praktický program na dopravním hřišti. Etické dílny 
absolvovali žáci 8. tříd. Těsně před závěrem školního roku jsme absolvovali cvičný požární 
poplach za přítomnosti pracovníka firmy BEZPO, který celý průběh kladně ohodnotil. 
V důsledku nepříznivého počasí neproběhlo plánované pokračování pro žáky 1. stupně,
jejímž cílem bylo procvičení činností při mimořádných událostech. 

Pro zpestření závěru školního roku byly zajištěny také besedy – 8. a 9. třídy o 
významu a poslání armády v současnosti s ing. Kašpárkem, pro 6. třídy „Evropské 
omalovánky“ s pracovnicí Eurocentra Plzeň. Celý 1. stupeň vyrazil na filmové představení do 
kina.
         Několik dní před závěrem školního roku proběhlo ve školní jídelně slavnostní 
vyhlášení „Soutěže o nejlepšího žáka školy“ za účasti předsedy  Školské rady pana Václava
Milta. Nejlepšími žáky byli letos Aneta Fialová, Lucie Kašíková, Mikuláš Eberl a Josef Kopf.

     2/ Akce pro žáky dalších škol: 

     Ve spolupráci s dalšími subjekty jsme pořádali 14. ročník výtvarné soutěže Stříbrská 
lampa. Tato soutěž, tentokrát na téma „ Vesmír “, byla i letos hojně obeslána účastníky. 
Svoje výtvory zaslali žáci 18  českých  škol  z okresu Tachov a také 4 školy německé. 
Vyhodnocení výsledků proběhlo v Městském muzeu Stříbro.
        V květnu se naše škola podílela na pořádání okresního i krajského kola Poháru 
rozhlasu a okrskového kola Mc Donald´s  Cup.
      Počátkem června proběhl na stadionu ve Stříbře další, už 23. ročník atletické 
soutěže žáků 1. stupně škol okresu Tachov.
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Účast žáků v soutěžích

      Už bylo zmíněno, že se snažíme zapojit žáky do většiny soutěží, které jsou v našem 
okrese vyhlášeny. V nich je uspořádáno školní kolo a nejlepší jedou pak reprezentovat školu 
v kole okresním. 

Také ve školním roce 2016/2017 jsme získali celou řadu výborných umístění. 

Přehled účastí a umístění

Žáci 1. stupně:

Matematická olympiáda – okresní – 3. místo: Mikuláš Eberl

Florbal – okresní přebor – 3. místo – hráli: Kodym, Kudlík, Kopecký, Rajwa, Růžička J., 
Souček

Výtvarná soutěž „Stříbrská lampa“ – okresní, 2. místo: Adriana Růžičková, Jan Karlík, 
Ondřej Kastner, Filip Kašík, Mikuláš Eberl

        3. místo: Jakub Harvilla, David Kopecký, 
Jakub Růžička, Dominika Kepková, Natálie Hánová, Anna Šimková, Veronika Duspivová
                                                                              Cena poroty: Damián Eberl, Mikuláš Eberl, 
Eva Dybalová  

Atletická soutěž žáků 1. stupně – okresní přebor – J. Pittr – 2 x 1.  místo, J. Erbes –
1.místo, L. Šnajdr – 1. místo, A. Kodym – 1.místo
T. Hrazdilová – 2. místo, N. Strohschneiderová – 2. místo
S. Šimko – 3. místo 

Atletický trojboj – okresní – družstvo 3. místo – , Pittr, Šnajdr, Svoboda M., Hodek,  
Hradová Š., Loukotová, Šnajdrová,Prokopová J.     

Pěvecká soutěž – městské –   2. místo: E. Florusová, Š. Hradová, A. Peevová
    3. místo: J. Prokopová, K. Šnajdrová

Mc Donald´s Cup – okrsek – 2. místo:  Čížek, Čeček, Mareš, Vykoupil J., Adamovič O., 
Adamovič J.,Pittr
                                               

Čtenářská soutěž – okresní – 3. místo Chupeková M.

Dopravní soutěž – okresní – 2. místo: Benediktová A., Karlík J., Kašík F.

Žáci 2. stupně:

Výtvarná soutěž o Logo regionu Stříbrsko - 1. místo – L. Kašíková

Přehazovaná  – starší žáci – 3. místo okresní – Kos, Soukup Jiří, Stanislavský, Hilf, Kozák, 
Mati P., Sabovčík

Soutěž „Evropa ve škole“ – krajské kolo – výtvarná část čestné uznání K. Hodková, 
literární část čestné uznání K. Jelínek

Pěvecká soutěž – městské – 1.  místo : T. Chudáčková,  2 . místo: A. Peevová
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Výtvarná soutěž „Stříbrská lampa“ – okresní – 1. místo – L. Kašíková
                                                                              2. místo – M. Palková, L. Kašíková, R. 
Gašparová, J. Kopf, A. Holá, K. Kolihová, N. Nguyenová, T. Chudáčková, P. Kastl, J. Kolda, 
M. Pešek, M. Středa, P. Růžička, S. Radová
                3. místo -  P. Růžička, J. Kolena     

Dopravní soutěž – okresní – 2. místo: Brabcová K., Chudáčková T., Kašíková L., Kopf J., 
Středa M.

Cambridge Competition – celostátní – 15. místo: skupina žáků IX.třídy

Spolupráce s rodičovskou veřejností

     
     Snaha o co nejtěsnější spolupráci vychází z dlouhodobého plánu školy. Snahou je 
hledání možností neformálních setkání a vzájemného poznání s cílem stát se rovnoprávnými 
partnery. 
    Pro rodiče byly uspořádány dvě tradiční třídní schůzky, té listopadové předcházelo 
shromáždění ve školní jídelně, a dvě informační odpoledne. Kromě toho v červnu proběhly 
schůzky rodičů dětí, které u nás nastoupí příští rok do 1. třídy a do přípravné třídy. Naopak 
už v září byli pozváni na schůzky rodiče žáků 1. tříd a také 6. tříd.

Hodně rodičů přišlo znovu navštívit novou akci – Zpívání na nádvoří školy několik dnů 
před Vánocemi. 
     24. června 2017 se uskutečnil 18. ročník Dne školy s tématem „ Za malým princem 
do vesmíru “, který spolu s pěkným slunečným počasím přilákal do školy kolem 200 
návštěvníků. 16 rodičů přineslo sladkosti do „školní kavárny“. 

Svoji činnost vykonává Spolek rodičů při základní škole. Jeho předseda, pan Lukáš 
Novák, vykonává funkci velmi aktivně a je dobrým partnerem při různých jednáních.

     
Prezentace na veřejnosti, spolupráce s veřejností

 Základem pro možnost prezentace a komunikace je webová schránka naší školy,
www.zs-manesova.cz, která obsahuje všechny základní informace, dokumenty školy a další 
zajímavosti ze života školy. 

 Řada učitelů naší školy ve spolupráci se žáky přispívá pravidelně do Zpravodaje 
města Stříbra.

  Informace o nejvýznamnějších událostech jsou posílány do Tachovského deníku. 
K prezentaci naší školy významně přispěl školní pěvecký sbor, který během roku 

s velkým úspěchem vystoupil  při zapálení adventní svíce ve Stříbře, lampionovém průvodu, 
při Slavnostech města Stříbra, při Maloměstských slavnostech, při hornických oslavách 
nebo při vernisáži k výtvarné soutěži Stříbrská lampa a samozřejmě na Dni školy.

K prezentaci školy slouží také všechny akce a soutěže, které jsme pořádali nebo 
spolupořádali. 
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  Mezinárodní kontakty a spolupráce

     V této oblasti má naše škola hlubokou a bohatou tradici, ve které se navazuje na 
prvotní kontakty, které byly započaty v roce 1991 spoluprací s Barbaraschule v Ambergu. Od 
té doby se žáci i učitelé naší školy zúčastnili spousty setkání s vrstevníky i kolegy z jiných 
škol, zejména německých. Partnerskými školami jsou už řadu let Grundschule Altenstadt/WN 
a Mittelschule Neustadt/WN. 

Ve školním roce 2016 / 2017 proběhla řada akcí ve spolupráci s těmito školami. 

     V říjnu přijelo do Stříbra cca 25 německých žáků a učitelů z GS Altenstadt / WN. Byla 
pro ně připravena tematická výtvarná činnost – práce s keramickou hlínou, se kterou spousta 
německých dětí přišla poprvé do styku a současně probíhala činnost v učebně hudební 
výchovy, při které se děti učily známé písně česky i německy a doprovázely se na rozličné 
hudební nástroje.

     V prosinci se konal v kostele sv. Felixe v Neustadtu/WN 9. vánoční koncert, 
na kterém vystoupili žáci celkem pěti partnerských škol. 

V únoru se konalo opět mezinárodní sportování v lyžařském středisku Silberhütte, 
kterého se z naší školy zúčastnilo 37 žáků 1. a 2. stupně.

     V dubnu přijela do Stříbra skupina pedagogů z GS Altenstadt/WN. Po přivítání ve 
škole a prohlídce velikonoční výstavy jsme spěchali k hornickému skanzenu, kde nás pan 
Krob pozval k prohlídce Prokopské štoly. Následoval pak přesun do jedné stříbrské 
restaurace, kde kromě občerstvení došlo i na plánování dalších akcí a také na společné 
tance.

V květnu se uskutečnila schůzka zástupců partnerských škol ze SRN a ČR ve 4. ZŠ 
Cheb. Konala se také vernisáž a vyhodnocení výtvarné soutěže Stříbrská lampa. Pro několik 
cen a diplomů přijely i děti z GS Altenstadt / WN a dalších dvou německých škol.

V červnu se žáci našich 5. a 7. tříd  v počtu 37 vydali do německého Waldsassenu, 
kde se shledali se svými vrstevníky z GS Altenstadt / WN. Společně prošli naučný park
zaměřený na pěstování včel.

    Mimo tuto stálou spolupráci se dvěma bavorskými školami byl navázán též kontakt 
s obcí Pommelsbrunn a místní Grundschule. Díky mezinárodnímu projektu si žáci 5. tříd 
dopisovali, vyměnili třídní tabla a došlo i setkání v rámci historické slavnosti 
v Pommelsbrunnu už v měsíci září. V říjnu přijeli zástupci německé obce do Stříbra a 
zúčastnili se vernisáže česko – německé naučné výstavy s názvem „Život na Zlaté cestě“.

   Školní  poradenské pracoviště 

     Projekt RAMPS – VIP III, který byl také spolufinancovaný Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem ČR  byl naštěstí nahrazen dalšími projekty a tak se  školního 
pedagoga podařilo udržet. Po jejich skončení v prosinci 2016 škola financuje školního 
psychologa z projektu Šablony.
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Spolupráce s jinými institucemi

     Velmi úzká spolupráce je v první řadě s naším zřizovatelem, městem Stříbrem. Tato 
spolupráce je dlouhodobě na výborné úrovni, představitelé města i úředníci MěÚ se nám 
snaží velmi ochotně vycházet vstříc a podporovat nás.

Dobrým partnerem je i Školská rada, která je složena z lidí, kteří škole rozumí a mají 
k ní kladný vztah a snaží se hledat klady a konstruktivní spolupráci.

 Výborná je i spolupráce s OSPOD  při  MěÚ Stříbro. 
S Městskou policií a Policií ČR se uskutečnilo několik besed. Podobně i s „Člověk 

v tísni“. Díky spolupráci s MKS navštívilo hodně tříd Městskou knihovnu a také řopík u 
mostu. V Městském muzeu se konaly dvě vernisáže a školní recitační soutěž. Společně 
s firmou Lesy města Stříbra došlo i letos na sázení mladých stromů. Po domluvě s vedením 
Domu s pečovatelskou službou předali naši deváťáci seniorům před Vánocemi drobné dárky 
a přáníčka.
     Velmi často a intenzivně spolupracujeme s DDM Stříbro, se kterým jsme uspořádali 
řadu úspěšných akcí.

Díky spolupráci s TJ Baník Stříbro se nám podařilo uskutečnit řadu sportovních akcí 
pro naše i jiné žáky.

Ve spolupráci s místní Charitou se asi 50 žáků zúčastnilo Tříkrálové sbírky.

    Závěr

     Školní rok 2016 / 2017 byl bohatý na různé události, potvrdila se narůstající náročnost 
učitelského povolání na základní škole, zejména v oblasti práce s žáky vyžadujícími 
speciální pedagogickou péči. S různými nástrahami se kolektiv pracovníků školy dokázal 
vyrovnat tak, že jsme mohli s čistým svědomím nastoupit na zasloužené prázdniny. 

Ve Stříbře, dne 12.10. 2017  

                    Mgr. Václav Peteřík
                                                                                          ředitel školy

     

      




