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10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže)
10.1 Akce školy
Typ akce
Výuka plavání

Počet
zúčastněných tříd
2. – 3. ročník

Počet
zúčastněných
žáků
28

Lyžařský výcvik

0

0

Škola v přírodě

0

0

Exkurze

1

65

Celý 1.stupeň

65

Zahraniční výjezdy

1

35

Žákovská
vystoupení

3

65

Soutěže

5

65

Olympiády

0

0

Jiné akce školy
-kulturní
-dopravní výchova
-maškarní karneval
pro málotřídní
školy

10
2
1

Celá škola
Žáci 3.,4.,5.roč.
65

Školní výlety

Poznámka (název
akce, výsledek)

Koncerty
Výstavy

Březen 2013

10.2 Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Název akce
Hravě žij zdravě

Počet žáků
12

Titul EKO škola

65 žáků

Výsledek, umístění
1. místo v kraji
10. místo v republice
Získání titulu v roce 2012

Komentář ředitele školy:
Mimoškolní aktivity

 spolupráce s málotřídními školami
I v tomto školním roce pokračovala zažitá tradice spolupráce a výměny poznatků a
zkušeností s ostatními málotřídními školami na okrese.Ředitelé těchto škol se během
školního roku scházejí k malým pracovním poradám,kde se domlouvají společné akce
všech malých škol.
Tradiční Maškarní karneval .

 spolupráce s obecním úřadem
Pomoc školy při zajišťování některých kulturních akcí žáky školy se stala už tradicí –
Vítání občánků a Svátek matek.

 spolupráce s tělovýchovnou jednotou SOKOL Dobřív
Základní škola úzce spolupracuje s tělovýchovnou jednotou – zajištění účasti žáků na
sportovních přeborech, utkáních a různých soutěžích. Oni zdarma zapůjčují škole
místní sokolovnu a házenkářské hřiště při větších akcích školy.

 zapojení školy do celorepublikových projektů
Už několik let je naše škole zapojena do projektu „Zdravé zuby“, v rámci učiva
prvouky a přírodovědy je začleněn tento projekt jako komplexní výukový program
péče o zubní zdraví.
Další novinkou je, projekt Hravě žij zdravě – internetový kurz pro žáky 5. ročníku.

 zapojení ekologických prvků do výuky
Už několik let škola využívá nabídek ekologické společnosti Ametyst Plzeň, která
pořádá bohaté spektrum besed pro žáky na různá témata ekologické výchovy.
V rámci výuky Ekologie se škola zapojila do projektu Recyklohraní- likvidace baterek,
drobných elektrospotřebičů, plnění zajímavých úkolů s ekologickou tématikou.
Příprava školy na obhájení titulu EKO škola.

 kulturní program během školního roku
Škola využívá nabídky divadla Alfa Plzeň a dvakrát ročně navštíví divadelní
představení v Plzni. Stála spolupráce je s divadlem Kuba a divadlem Dráček, kteří
nás navštěvují ve škole.

 prezentace školního zařízení na veřejnosti
Snahou školy je přiblížit svoji činnost široké veřejnosti nejen v obci. Několikrát do
roka jsou pořádány výstavy-Vánoční, Velikonoční, Prázdninový jarmark, kde
vystavuje škola práce žáků, výrobky školní družiny a kroužku ručních prací. Kroužek
Tvořivý ateliér pod záštitou občanského sdružení Něha Hrádek pořádá pro rodiče a
žáky Tvořivé čtvrtky. Vše bývá doplněno doprovodným program, kde jednotlivé třídy
prezentují své umění. Svoji práci prezentujeme v okresním deníku. Před školní
budovou je vývěska,kde jsou aktuálně zveřejňovány veškeré informace a novinky o
škole.

 zapojení školy do mezinárodních projektů
Škola je zapojena do mezinárodního projektu Les ve škole, škola v lese, Eko škola
V rámci těchto projektů jsme uspěli v ekologických projektech Rozsviť a Litter less a získali
finanční prostředky v celkové výši 19 706,50 Kč, které byly použity na výměnu starých
žárovek za úsporné (děti si odnesly domů výměnou za staré a nákup ekologických lahví na
pití.

 zapojení školy do rozvojového programu ESF – EU peníze školám
Celoškolní projekt byl nazván Málotřídní škola, celkem nám bylo přiděleno 512 687
Kč, v rámci tohoto projektu bylo vytvořeno celkem 6 výukových sad a 3 sady na rozvoj
ICT. Zhodnocení průběhu projektu – viz příloha výroční zprávy.

 Výchova ke zdraví:
Zapojení do projektů: Ovoce do škol, Školní mléko, spolupráce s organizací Zdravá
pětka- nabídka zajímavých pořadů pro žáky, Zdravé zuby, Veselé zoubky pro 1. ročník
§ 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání,
§ 9 až 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
§ 111 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání

