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1. Základní údaje o škole 

 

Název:     Základní škola Ostrov, příspěvková organizace 

 

Sídlo:     Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov 

 

Právní forma:    příspěvková organizace 

 

Identifikátor právnické osoby: 600022846 

IČO     70 839 000 

Zřizovatel:    Karlovarský kraj,  

     Závodní 353/88 

     360 21 Karlovy Vary 

Vedení školy - ředitelka:            Mgr. Pavlína Zapletalová 

Zástupkyně ředitelky:                       Mgr. Daniela Brodcová 

Výchovná poradkyně:  Mgr. Jana Kopecká 

Školní metodik prevence:            Mgr. Daniela Brodcová 

Koordinátor EVVO   :                    Mgr. et Mgr. Lenka Arnoldová 

Koordinátoři ŠVP:                          I.stupeň: Mgr. et Mgr Lenka Arnoldová 

                                                       II. stupeň: Mgr. Jana Kopecká 

Školská rada:    Mgr. Daniela Brodcová – zástupce z řad pedagogů,    

                                                       Mgr. Lucie Shrbená – zástupce z řad pedagogů 

     Mgr. Jana Lidická – jmenovaná zřizovatelem 

     Mgr. Renata Svozilková – jmenovaná zřizovatelem 

     Jaroslava Krejčová– zástupce z řad rodičů 

     Ludmila Vodrážková – zástupce z řad rodičů 

 



 

 

 

Kontakt na zařízení:  tel.:/sekretariát 739 329 109 

               tel. ŘŠ 730 585 022, ZŘŠ 739 329 108 

           e-mail:            reditel@zs-ostrov.cz  

                                             zastupce@zs-ostrov.cz    hospodar@zs-ostrov.cz 

                                                           webové stránky: http://zspostrov.cz 

 

Součásti:    základní škola, IZO 108018423 

     školní družina, IZO 150 003382 

 

Základní škola:   datum zahájení činnosti:  1.9.1958 

datum zápisu do rejstříku:  1.1.2005 

 

Školní družina:   datum zahájení činnosti:  1.9.2001 

     datum zápisu do rejstříku:  1.1.2005 

Počty tříd a žáků k 31. 8. 2020  

Ve škole bylo vzděláváno celkem 118 dětí a žáků. 

4 třídy s počtem žáků 47 byly vzdělávány podle RVP ZV 

 5 tříd s počtem žáků 55 byly vzdělávány podle RVP ZV s minimálními výstupy 

            a dobíhající  přílohy LMP  

2 třídy - 16 žáků – pro středně těžké a těžké mentální postižení, autismus 

                             a kombinované vady  

školní družina – 3 oddělení –  43 žáků 

1. oddělení  - 15 žáků 

2. oddělení – 14 žáků 

3. oddělení -  14 žáků 

 

V letošním školním roce 2020/2021 je k 30. 9. 2020 stav  111 žáků.  

mailto:reditel@zs-ostrov.cz
mailto:zastupce@zs-ostrov.cz


                            

 

Charakteristika školy:          

Škola poskytuje základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (lehkým a středně 

těžkým mentálním postižením, tělesně postiženým, s poruchami učení a chování, s autismem, 

s kombinovanými vadami, s vadami zraku, sluchu, s podpůrným opatřením 3. stupně a výše. Od roku 

2013 otevřena třída pro těžké mentální postižení. Dále také nabízíme vzdělávání pro žáky dle RVP 

ZV, kteří selhávají na ZŠ a je u nich poradenským pracovištěm diagnostikováno zdravotní postižení. 

Vedeme je k osvojení si základních vědomostí a dovedností, vyrovnávání se s životem s postižením ve 

zdravé populaci, učíme je vhodnou formou komunikovat, rozvíjet tvořivé myšlení, aktivně pečovat o 

své duševní a tělesné zdraví; získávat pracovní návyky a být svým způsobem užiteční, učí se být 

ohleduplnými a tolerantními k ostatním lidem, vytvářet vztah k životnímu prostředí, k zodpovědnosti 

za svůj budoucí život. Ve škole mají žáci možnost zájmového vzdělávání ve školní družině, která je 

bezúplatná. Školní družina je v provozu od 6:00 do 16:00 hodin.  V odpoledních hodinách jsou žáci 

rozděleni do tří oddělení. Škola nemá vlastní jídelnu, školní stravování žáků zajišťuje u školského 

zařízení SCOLAREST – zařízení školního stravování s.r.o., které se nachází v blízkosti školy. Žáci 

mohli v loňském školním roce navštěvovat keramický a  badatelský kroužek. Pokud žáci potřebují 

doplnit učivo, či je nutné učivo opakovat, jsou pro ně doučování pod vedením pedagogů. Toto 

doučování probíhá v rámci šablon, do kterých se škola aktivně zapojuje. Žákům je poskytována i 

logopedická péče třikrát v týdnu.  

Ve školním roce 2019 /2020 byla dokončena nová střecha a byla zahájena práce na hydroizolaci kolem 

budovy školy a začala rekonstrukce sociálních zařízení a hygienických koutků ve třídách v druhé 

polovině budovy. Práce pokračují i v letošním školním roce.  

Od 11. 3. 2020 jako mimořádné opatření MŠMT – COVID -19, zůstali žáci doma a probíhala 

distanční výuka, žáci i ZZ byli s TU ve spojení telefonickém a přes sociální sítě. Všichni vyučující 

připravovali pro žáky pracovní listy a s pomocí AP byly žákům předávány. Výuka byla obnovena na 

bázi dobrovolnosti pro I. stupeň 1. 6. 2020 a pro II. stupeň 8. 6. 2020 

 

  



        

 

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 

zápisem ve školském rejstříku 

Obory vzdělání: 

Základní škola speciální  79-01-B/01 

Základní škola   79-01-C/01 

Vzdělávací programy školy: 

Školní vzdělávací program „Učíme se pro život“ 20070901/01 (praktická škola) 

                                             tento program dobíhal poslední rok 

Školní vzdělávací program „Škola pro můj život“20100901/01 (speciální škola 1. a 2. díl) 

Školní vzdělávací program „Škola v mém životě“20130902/01 (základní škola) 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Počty pracovníků 

Celkový počet PP Fyzický - 31 Přepočtený – 29,4 

Celkový počet NP Fyzický - 4 Přepočtený – 3, 625 

 

Věkové složení a kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

Do 35 let 4 

Z toho žen 4 

Celkem kvalifikovaných 3 

35 – 45 let 3 

Z toho žen 3 

Celkem kvalifikovaných 3 

45 – 55let 14 

Z toho žen 14 

Celkem kvalifikovaných 14 

55 – důchodový věk 5 

Z toho žen 4 

Celkem kvalifikovaných 4 

Pracující důchodci 5 

Z toho žen 5 

Celkem kvalifikovaných 4 

Stav k 31. 8. 2020 



 

4. Údaje o přijímacím řízení      

- škola neorganizovala zápis do 1. ročníků   

- přijetí do naší základní školy, která je zřízena podle § 16 se uskutečňuje vždy na základě   

  žádosti zákonných zástupců, návrhu třídní učitelky a  po doporučení PPP popř. SPC a vždy 

  s informovaným souhlasem zákonného zástupce 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stan. ŠVP  

  Prospěch         

 základní škola praktická          I. pololetí         II. pololetí      

Počet žáků       

        55  

 

       55 

Prospělo s vyznamenáním 26 22 

Prospělo 29 33 

Neprospělo  0 0 

Neklasifikováno 0 0 

 

základní škola speciální    I.pololetí   II.pololetí 

Počet žáků  

       16 

 

 

      16 

Prospělo s vyznamenáním 0 0 

Prospělo 16 16 

Neprospělo 0 0 

 

základní škola                          I.pololetí         II.pololetí      

Počet žáků  

47 

 

47 

Prospělo s vyznamenáním 14 19 

Prospělo 33 28 

Neprospělo  0 0 

 



 

Chování 

základní škola praktická          I. pololetí II. pololetí 

Počet žáků         

     55 

      

    55 

Důtka ředitelky školy 0 1 

2.stupeň 1         0 

3.stupeň 0 0 

Neomluveno hodin 7 133 

       

základní škola speciální          I. pololetí       II. pololetí 

Počet žáků        

 16 

        

 16 

Důtka řed.školy 0 0 

2.stupeň 0 0 

3.stupeň 0 0 

Neomluveno hodin 0 0 

 

základní škola                          I. pololetí         II. pololetí      

Počet žáků     

    47 

 

     47 

Důtka řed.školy 3 2 

2.stupeň 1 1 

3.stupeň  0 0 

Neomluveno hodin 110 64 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 bylo na doporučení poradenského pracoviště (PPP KV a SPC KV) 

vzděláváno  71 žáků podle individuálních vzdělávacích plánů. 

 



 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 16 žáků,  8 žáků získalo základní vzdělání a 1 žák získal 

základy vzdělání.  

9 žáků si podalo přihlášku k dalšímu vzdělávání v učebních oborech, 1 žák byl přijat  

do Euroinstitutu, 2 žáci odešli do stacionáře Žirafa 

 4 žáci po rozhodnutí ZZ byli bez umístění 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Od září 2019 do 11. března 2020  byly plněny úkoly v rámci Preventivního programu pro školní rok 

2019-2020, byly plněny úkoly ŠVP, které se týkají i primární prevence. 

Průběžně jsme doplňovali a zpracovávali legislativní opatření pro oblast sociálně patologických jevů a 

chodu školy v nouzovém stavu COVID – 19.  

Veškeré legislativní materiály týkající se primární prevence jsou k zapůjčení u ŠMP v kanceláři ZŘŠ. 

V koordinační činnosti jsme si předávali informace a spolupracovali jsme v rámci metodických 

sdružení a předmětových komisích. Během měsíců, kdy probíhala výuka docházelo k plánování aktivit 

v rámci plnění preventivního programu, a to vždy na pracovních poradách během roku. Pokračovala 

úspěšně spolupráce se všemi institucemi, se kterými je již letitá zavedená spolupráce. 

Poradenská činnost probíhala v rámci konzultačních hodin a telefonicky. 

Žáci měli možnost konzultace se ŠMP a VP kdykoliv o přestávce, pokud nebyl ŠMP a VP zrovna 

pracovně jinak vytížena.  Žáci přicházeli i za ostatními vyučujícími s různými dotazy a problémy.  

Ve škole byla po celý rok možnost konzultace s PPP  ( do školy dochází pracovníci PPP) a SPC, které 

má v naší škole odloučené pracoviště. 

V době, kdy byli žáci od března doma, probíhala spolupráce TU a AP přes telefon a sociální sítě. 

Veškeré informace ze školních  akcí včetně fotografické dokumentace jsou pravidelně uváděny  

 na webových stránkách naší školy. Pedagogickým pracovníkům jsou předkládány na nástěnce  

informace o školeních, programech vhodných pro žáky. Průběžné zprávy týkající se řešení konkrétních 

společensky nežádoucích jevů jsou poskytovány vyučujícím v rámci porad a mimořádných pracovních 

porad.  

V rámci řešení různých problémů byly vždy okamžitě svolávány výchovné aktivy za přítomnosti ZZ, 

TU, VP, ŘŠ, ZŘŠ/ prim. prevence a dotčených vyučujících. Ze všech jednáních byly vyhotoveny 

zápisy s konkrétními návrhy na řešení problémové situace a předány kopie ZZ, druhá kopie TU 

k uložení do spisu žáka a originál zápisu je uložen u ZŘŠ. 

 



 

 

Konkrétní realizované aktivity v oblasti:  

Do 11. března 2020 proběhlo 26  výchovných aktivů s rodiči problémových žáků. 

Nejčastěji bylo řešeno záškoláctví, občas vulgární a agresivní chování vůči spolužákům a drzé chování 

k vyučujícím. Dále byla řešena nedostatečná příprava žáků na vyučování, nedostatečné svačiny a pití.  

 

Probíhala  trvalá spolupráce s OSPOD – řešení neomluvených hodin, agresivní chování a výchovné 

aktivy byly někdy i za přítomnosti pracovnic OSPOD. 

 

Třídy se zúčastnily: 

Říjen 2019 – Svět záchranářů – dopravní výchova, Mladý cyklista 4. Ročníky 

Listopad 2019 – Beseda s Policií ČR – AJAX – třídy 1. stupně 

                            Šikana ve třídě, Drogy a láska, Přátelství – partnerství,  

                            Prožitkové divadlo Fórum Praha – MDDM Ostrov 

Prosinec 2019     Kyberšikana – přednášky  pro žáky  I. i II. stupně 

                            Beseda s Policií ČR – ZEBRA 

                              Protidrogový vlak – beseda 

Březen 2020       Veselé zoubky – plnění projektu 

 

           

                                     



 

 

     7.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy ve školním roce 2019/2020  
 zúčastnili: 

 

zaměstnanec Název akce 

 

Mgr.et Mgr. Radka 

Kvasničková 

 

Magisterské studium –  učitelství  TV,   

                                       Masarykova univerzita Brno 

dokončeno v června 2020 

Výuka a integrace cizinců - NPI 

 

 

Lucie Staňkovská  

 

 

Magisterské studium – učitelství 1. stupeň + spec. 

                                      pedagogika 

                                      UJEP Ústí nad Labem 

 

Mgr. Jana Kindlová  

 

 

 Speciální pedagogika pro učitele  

                                                       NIDV – K. Vary 

 dokončeno v červnu 2020 

 Kurz znakové řeči  - KK K. Vary             

 

Mgr. Daniela Brodcová 

 

Specializační studium – Prevence rizikového chování 

                                       školní metodik prevence 

                          Kotva P- centrum, CPPT.o.p.s. v Plzni 

 dokončeno v prosinci 2019 

 Odborná konference pro pedagogy KK K. Vary – 

                                                                      říjen2019 

Mgr.et Mgr. Lenka 

Arnoldová 

Hravě k finanční gramotnosti – NPI – únor 2020 

 

Mgr. Vlasta Plášilová Platforma gramotnosti – KV  

Syndrom ADHD – NPI K.Vary 

Kariérové poradenství pro ZŠ 

Mgr. Lucie Shrbená  Znaková řeč – kurz 

dokončeno 

Jak předcházet vyhoření – NPI –březen 2020 

Mgr. Pavlína 

                    Zapletalová 

Financování AP –seminář Praha 

ICT –seminář Sokolov 

FKSP seminář, registr smluv – Cheb 

Změny právních předpisů - Sokolov 

 

Šárka Koutská DiS   

Kurz nakové  řeči – KK K. Vary 

      Monika 

      Abdulnourová  

Studium vychovatelství – UJAK Praha 

 

Michaela Kotová Sociální práce – studium  UJEP Ústí nad Labem 

 

     E. Thomayerová 

Znaková řeč – kurz – dokončeno 

Moderní a logické deskové hry – NPI - únor 

    Faten  Fakach Vychovatelství – rozšiř.studium  NPI K. Vary 

 

V průběhu roku zapojování do MAS a KAP  

 

Všichni zaměstnanci školy – školení BOZP a schůzka s pověřencem GDPR 



 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Žáci VI.B, VIII.B a IX.A dne 17. 9. navštívili Rudou věž smrti, jednu z památek zařazených 

do seznamu UNESCA. Památkou je provázel p. Modrovič a zajímavé vyprávění z úst 

politického vězně p. Cibulky si žáci vyslechli v budově Rudé věže smrti, kde je nainstalována 

trvalá výstava k uctění památky politických vězňů.  

 

                                  

Od 7. října probíhal již tradičně FFOH. I žáci IX. A třídy měli možnost vidět některé filmy. 

Určitě jim v mysli zůstane i focení s maskotem - veverkou.  

                              



 

 

 

Dne 16. října využili žáci třídy IX. A, VIII. B., VI.B. pozvánky Tyflocentra Ostrov a zúčastnily 

20. ročníku celonárodní sbírky „Bílá pastelka“ akce nazvané „Čajování potmě“. Blíže se 

seznámili se zrakovým postižením, na vlastní kůži si vyzkoušeli se zavázanýma očima 

stolování, nalévání pití, vyzkoušeli si orientaci a chůzi s bílou holí, za pomoci haptiky určovali 

předměty. Dále se blíže seznámili s různými pomůckami, které nevidomým usnadňují jejich 

nelehký život. Nakonec živě besedovali s p. Jenčíkovou, které patří poděkování za její 

otevřenou zpověď. 

 

                                     

Soutěž ve zpěvu, tanci a recitaci 

Dne 27.listopadu 2019 se tři třídy naší školy vypravily do Lidového domu ve Staré Roli 

soutěžit ve třech kategoriích: zpěvu, tanci a recitaci. Krajské kolo soutěže Ukážeme, co 

umíme vyhlásil a financoval Karlovarský kraj a pořádala ZŠ a SŠ Vančurova, Karlovy Vary. 

První místo v kategorii mladších žáků ve zpěvu získala III. třída pod vedením tř.uč. Křížkové. 

V tanci s reprodukovanou hudbou získala první místo třída IX.A pod vedením tř.uč. Kopecké, 

a sice v kategorii starších žáků. Třetí místo v tanci, v kategorii mladších žáků, získali žáci 

IV.A pod vedením tř. uč. Kindlové. Žák IX. třídy Jakub Gaidarus obdržel druhé místo v 

recitaci. Nakonec si žáci odvezli čtyři krásné diplomy a poháry. Avšak hlavní nebyly výhry, 

důležité bylo, že se žáci mohli setkat a opravdu si navzájem ukázat, co se naučili – a odnést 

si z celého soutěžního dopoledne krásné zážitky. 



          

 

                   

V teplárně 

Odkud se bere teplo v našich domovech? Na tuto otázku dostali odpověď žáci VI. A VII.B v 

druhé polovině října. Se začátkem topné sezony se zašli podívat do teplárny v Ostrově, která 

zajišťuje teplo v našich bytech a institucích, včetně naší školy. Žáci shlédli staré i nové 

technologie ohřevu vody a prohlédli si provoz. Za umožnění prohlídky děkujeme panu Ivanu 

Pavelekovi a také paní asistentce Monice Abdulnourové, která tuto návštěvu domluvila. Po 

prohlídce teplárny jsme pokračovali na nádraží a prohlédli si budovu, geodetické značení 

nadmořské výšky, směry jízdy vlaků a název nádraží, který se liší od názvu města. 

                                 



 

 

 

              Ve třídě SŠ1 se slavily Simonky narozeniny  

                   

 

 

Vzpomínka na společnou vycházku s novou třídou 

Co nevidět tu budou Vánoce, a ještě jsme ani nestáhli fotky z podzimu. Letí to rychle. Do 

naší třetí třídy letos přibyli noví žáci, zejména prvňáčci, a tak se podívejme alespoň na naši 

první společnou „seznamovací“ vycházku. Naše seznamování probíhalo moc hezky u 

Boreckých rybníků , ale ještě lépe cestou zpátky, když jsme se zastavili na hřišti… 

                          



 

 

Tvoření v Letohrádku Ostrov 

Dne 22. listopadu se žáci třídy IX. A vydali na předvánoční tvoření do Letohrádku v 

Ostrově. Nasáli vůni jehličí ze smrkových větviček, zvolili si vánoční dekorace a pustili se do 

vyrábění. Při práci zavzpomínali na předešlá tvoření, výrobky, které již vytvořili a vězte, bylo 

jich už opravdu hodně. 

                 

Exkurze v SŠ stavební.  

Aby se vycházející žáci dokázali lépe rozhodnout, jaké další vzdělání si po ukončení povinné 

školní docházky vyberou, je pro ně i letos připravena řada zajímavých exkurzí a besed. Ve 

středu 20.11. navštívili chlapci SŠ stavební v Karlových Varech. Zde je zástupce ředitele 

ing.Kümmel provedl areálem školy a seznámil je se všemi učebními obory a jednotlivými 

dílnami, ve kterých probíhá praktické vyučování. Na závěr dostali i možnost vyzkoušet si 

vlastní šikovnost pod dohledem zednického mistra při stavbě cvičné zdi a pokládání dlažby. 
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Den otevřených dveří SPŠ Ostrov.   

Ve čtvrtek 5.12. se zájemci z naší školy vydali na exkurzi do SPŠ, kde se v rámci dne 
otevřených dveří mohli blíže seznámit s nabídkou dalšího studia. Našim zájmem bylo 
získat podrobnější informace o dvou učebních oborech: mechanik - opravář 
motorových vozidel a nástrojař. Díky individuálnímu přístupu vyučujících i studentů 
měli žáci možnost získat konkrétní aktuální informace o výuce i praxi v těchto oborech, 
což jim usnadní nelehké rozhodování, jaký směr studia si pro příští školní rok vybrat. 

 

 

                               

 

 

Vánoční návštěva žáků VI.B. ve stacionáři 

 
V pátek 6.12. žáci VI. B zavítali do stacionáře a potěšili pásmem koled jeho klientky. Přispěli 
tak ke slavnostní atmosféře právě probíhajícího Adventu. 

 

  

                   

 

 



 

 

 

 

 

VYSTOUPENÍ IX. A V DOMOVĚ PRO SENIORY - KVĚTINCE 

Dne 16. prosince vystoupili žáci IX. A v Domově pro seniory – Květince. Svým 
vystoupením navodili tu správnou vánoční atmosféru. Zpívali, tancovali, recitovali a nakonec 
si s nimi zanotovali všichni přítomní ve společenské místnosti. Žáci popřáli klidné a pohodové 
vánoční svátky a naplánovali další návštěvu v roce 2020. 

 

                                      

 

MIKULÁŠ V NAŠÍ ŠKOLE 

Prosinec se nesl v duchu příprav na Vánoce, nacvičování vystoupení, chystání dárků na 
vánoční trhy. Ale hlavně - pátého prosince zase po roce procházel školou Mikuláš. S 
andělem a čertem zavítal i do naší třídy, podívat se na děti. A vida, letos měl Mikuláš s sebou 
kouzelný notýsek, ve kterém měl zapsána jména zlobílků a zlobilek! Jak jen se to mohl 
dozvědět? Ale po slibu, že se zlobílci polepší, a hlavně po básničkách a písničkách nakonec 
byla nadílka pro všechny… 

                     



 

 

Vánoční akademie 17.12.2019 

Vánoční akademie se stala již tradičně vyvrcholením společného prožívání adventu ve škole. 
Letos poprvé ale mohli žáci poznat, co znamená vystoupit na skutečném divadelním jevišti. 
Akademii jsme uspořádali ve velkém sále DK v Ostrově a jestliže řekneme, že proběhla 
opravdu „ velkolepě“, jistě to nebude přehnané ... Všechna vystoupení byla výborně 
připravena. Po slavnostním zahájení a přivítání rodičů a dalších hostů se jeviště postupně 
proměňovalo s každým dalším vystoupením. Třídy a skupiny školní družiny předvedly 
celkem třináct vystoupení. Tance s reprodukovanou hudbou, dramatizace pohádek 
i vánočního příběhu, recitačně pěvecká i recitačně taneční pásma – to vše tvořilo opravdu 
pestrý program. Závěr patřil „Sněhulákům“, kteří diváky pěkně rozesmáli a postarali se o 
veselé a krásné zakončení celé akademie. Ale kdepak! Ještě jedno překvapení nakonec, o 
kterém předem nikdo nevěděl! Tedy nikdo z pozvaných hostů, žáků, ani učitelů. Na jevišti se 
objevují kulisy… a Mrazík…a další postavy z pohádky…a není to nikdo jiný než naše milé 
asistentky a náš pan školník, kteří vše v tajnosti nacvičili! Sklidili zasloužený potlesk a 
poděkování veškerého publika. Poděkování samozřejmě patří i všem ostatním účinkujícím 
a zejména všem rodičům a dalším hostům, kteří přijali naše pozvání. 

Vystoupení žáků a pedagogů bylo zároveň dárkem pro seniory ve stacionářích v rámci 

projektu „Ježíškova vnoučata“. Senioři ze stacionáře Pernink a Květinka Ostrov  

na vystoupení přijeli a dárek si opravdu radostně užili.                 

                           

            

                         



 

 

Na výstavě Světelné objekty, Loutky a jiné haraburdí 

Žáci IX. A a VIII. B se vydali na Starou radnici, kde probíhá výstava Honzy Kindla s názvem 

Světelné objekty, Loutky a jiné haraburdí. Žáky výstava nadchla a vrátili se do období 

loutkových pohádek, princů, princezen, ale i draků a jiných pohádkových postaviček. O svých 

dojmech spolu diskutovali, každému se líbilo něco jiného. Nakonec spolu besedovali o 

pohádkách kreslených, hraných, loutkových, uvedli významné dětské pohádkové autory a 

nakonec si zatloukli hřebík na pomyslnou helmu jedné z loutek. 

                 

Masopust 20.2.2020 

Únor je obdobím masopustu a také ve škole si masopust rok co rok připomínáme tradiční oslavou. 

Letos tomu nebylo jinak. Všichni žáci a žákyně se sešli v nazdobené tělocvičně, aby se předvedli 

v maskách.  Vystoupení jednotlivých tříd byla opět velmi nápaditá a vtipná. Žáci často překvapili 

nejen svými převleky, ale také svými pohybovými dovednostmi. Nakonec si užili i volné maškarní 

zábavy… 

 

                                             



 

 

 

 

                               

  

 

  

Třída SŠ 2 ráda chodí za zvířátky do Ekocentra. 

                                 



 

 

 

 

 

VESELÉ ZOUBKY  

 I v letošním školním roce se zúčastnily vybrané třídy projektu dm preventivní program 
„Veselé zoubky“. Žáci se seznámili s ústní hygienou,  dentálními pomůckami, problémem 
zubního kazu, seznámili se s jednoduchými a srozumitelnými pojmy z oblasti zubního 
lékařství, zásadami správné péče o chrup. Rovněž si prakticky vyzkoušeli správnou techniku 
čištění zubů. Radost jim zajisté udělal i balíček s dárky z dm, který obsahoval správný 
kartáček, zubní pastu, přesýpací hodiny a žvýkačky bez cukru.  Žáci vypracovali úkoly v 
pracovních listech. S nimi  jim pomohly jejich třídní učitelky a AP. Nakonec hledali odpovědi 
na otázky na interaktivní tabuli, řešili zadání úkolů Hurvínka.  Celý projekt zakončili pohádkou 
„Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Žáci vybraných tříd se rovněž zúčastní soutěže  

                

Prezentace školy na veřejnosti 

 - v Ostrovském měsíčníku informace o aktuálním životě školy 

 - webové stránky školy www.zspostrov.cz 

 - účast v soutěžích vyhlášených různými institucemi 

Hrajeme si s odpady - předávání cen 
 
Pátek 13. 12. 2019 pro naší školu nebyl v žádném případě smolný, ale naopak jsme v 
Krajské knihovně Karlovy Vary převzali ceny za výtvarná díla soutěže "Hrajeme si s odpady" 
a také cenu za 2. místo v soutěži "Recyklohraní" za sběr elektroodpadu. Na těchto akcích 
Karlovarský kraj tradičně spolupracuje s organizací EKO-KOM zaměřenou na třídění 
využitelných složek odpadu a se společností ASEKOL, která se zabývá především zpětným 
odběrem a využitím elektroodpadu. Do soutěží se opět zapojily děti z mateřských, základních 
i středních škol napříč Karlovarským krajem. Letošní námět soutěže „Hrajeme si s odpady“ 
nebyl jednoduchý, děti tvořily na téma „Sucho, nedostatek vody v krajině“. Naše škola si s tím 
poradila výborně, proto získala letos 3 ceny. V kategorii B  1. místo získal kolektiv dětí z 1. 
oddělení školní družiny a v kategorii C pro 2. stupeň se umístili na 1. místě žáci VIII. B a na 
3. místě žáci IX. B.  



                       
 

                              

                                          

                                            

 

                                           



 

 

 

 

 

Dárky z MŠMT  

 

Třídy Mgr. J. Kopecké a Bc. Z. Žitné se zúčastnily výtvarné soutěže „Škola hrou“. Celkem se 
soutěže zúčastnilo 1 800 žáků ze škol celé ČR. Jaké bylo překvapení, když nám dorazil do 
školy balíček jako poděkování za účast v soutěži z MŠMT s malými věcnými dárky.  

 

                 

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2019/2020 ve škole neproběhla žádná kontrola ČŠI.  

 

 

 

 



 

 

10.Základní údaje o hospodaření za rok  

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

11. Údaje o zapojení školy do dalšího zvyšování kvalifikace 

v rámci celoživotního vzdělávání 

  1 pedagogická pracovnice studuje UJEP Ústí nad Labem – učitelství  - L. Staňkovská  

  1 pedagogická pracovnice studuje UJAK Praha – vychovatelství - M. Abdulnourová 

  1 pedagogická pracovnice studuje  – vychovatelství NPI - F. Fakach 

 1 pedagogická pracovnice studuje sociální práce UJEP Ústí nad Labem . - M. Kotová 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

ŠABLONY 2 - OSTROV 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004902 

je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je vzdělávání pedagogů a zajištění volnočasových aktivit žáků včetně doučování  

Tento projekt pokračuje i v letošním školním roce 

Škola je zapojena do projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ - 

 

Někteří žáci ze sociálně slabších rodin dostávají obědy  v rámci zapojení do projektu  

„Obědy do škol zdarma“. 



Tento projekt byl úspěšně realizován ve školním roce 2019/2020. 

 

13. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi 

zaměstnavatele a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Škola spolupracuje s těmito partnery: 

- Krajským úřadem Karlovarského kraje 

- speciálními  školami v rámci kraje 

- ZUŠ v Ostrově 

- ZŠ Masarykova 

- PPP v Karlových Varech 

- SPC ve Staré Roli 



 

- Střediskem výchovné péče v Karlových Varech 

- MUDr. Bartkovou, (dětská psychiatrie) 

- školou pro sluchově postižené v Plzni 

- SPC pro zrakově postižené v Plzni 

- Policií ČR 

- sociálním odborem MěÚ v Ostrově 

- dopravně  správním odborem MěÚ v Ostrově 

- Domem kultury v Ostrově 

- Kabelovou televizí v Ostrově 

- Městskou policií Ostrov 

- Městskou knihovnou v Ostrově 

- Městským domem dětí a mládeže v Ostrově a Ekocentrem 

- NPI v Karlových Varech 

 - KVC  Sokolov 

- Zašívárna Ostrov 

- Světlo Kadaň 

- se všemi základními a mateřskými školami ve městě 

- Hasičským záchranným sborem 

- Záchranným kruhem  

 

Zpracovala: Mgr. Pavlína Zapletalová - ŘŠ, Mgr. Daniela Brodcová - ZŘŠ 

 

V Ostrově dne 25. 9. 2020           Mgr. Pavlína Zapletalová 

                           ředitelka školy 

  

Schváleno v pedagogické radě dne 5. 10. 2020 

Schváleno školskou radou dne 7. 10. 2019 

 
 
 


