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Základní údaje o škole:
Název: 1.základní škola Cheb, Americká 36.příspěvková organizace
Sídlo:Americká 36,Cheb,350 02
Zřizovatel:Město Cheb
Právní forma:příspěvková organizace
IČO:70987211
Identifikátor zařízení:600 066 321
www:1zscheb.eu
e-mail:1.zs.cheb@cmail.cz
datová schránka:tabmvx4
Vedení školy:Mgr.Miroslav Janoušek – ředitel školy
Mgr.Zdeňka Nováková – statutární zástupce ředitele školy
Výchovný poradce: Mgr. Hana Mecnerová
ICT koordinátor:Mgr.Vendula Khynychová
Školská rada:zřízena dle zákona 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů pracuje
ve funkčním období 2018 – 2020 v tomto složení:
Za zařizovatele:
Ing.Leopold Písek
Ing.Miloslav Šverdík
Mgr.Zbyněk Syrovátka
Za rodiče:
Ing.Vendula Jüptnerová
Eva Dratvová
Iveta Dvořáková
Za zaměstnance:
Mgr.Zdeňka Nováková
Mgr. Marcela Novotná
Mgr.Dagmar Bršťáková

1. Charakteristika školy
1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace je úplná základní
škola, jejímž zřizovatelem je město Cheb, právní forma: příspěvková organizace od
1. 1.2003.
Ve školním roce 2018/2019 měla škola 17 tříd (na prvním stupni 10 tříd s
246 žáky, na druhém stupni 7 tříd se 144 žáky), celkem tedy 390 žáků. Průměrný
počet žáků na třídu činil 22,94 (na 1. st. – 24,6 a na 2. st. – 20,57). Početní stav žáků
se během roku výrazně nezměnil – zahajovací výkaz 393 žáků.
Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání podle zákona č.561/2004 Sb. ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.48/2005 Sb, o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Škola nabízí talentovaným žákům systém rozšířené výuky tělesné výchovy od 6.
ročníku. Žáci jsou zařazováni do těchto tříd na základě doporučení školy, výsledků
motorických testů a průměrného prospěchu za první pololetí 5. ročníku.
V tomto školním roce proběhlo výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou tělesné
výchovy 23. 5. 2019, zúčastnilo se 28 žáků a přijato bylo 23 žáků.
Součástí školy je pět oddělení školní družiny s pěti vychovatelkami a jedním
vychovatelem.
Při škole pracuje Sdružení rodičů a příznivců 1. základní školy a dle zákona
561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Školská rada.

2. Přehled učebních plánů
Ve školním roce 2018/2019 se vyučovalo podle schválených učebních plánů:
1 – 9. ročník
ŠVP ZV s motivačním názvem „Sportem ke zdravému životnímu stylu“.
6.B ,7.B,8.A´,9.B
Učební plán ŠVP ZV pro třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy s motivačním
názvem „Sportem ke zdravému životnímu stylu“.

Nabídka volitelných předmětů:
6.A – technické praktikum, biologické praktikum
6.B – biologické praktikum
7.A – zeměpisné praktikum, biologické praktikum
7.B – technické praktikum
8.A – praktikum z informatiky
9.A – zeměpisné praktikum

Organizace výuky v 6. – 9. ročníku
6.A.,7.A.,8.A.,9.A. - klasické třídy
6.B.,7.B, 8.A´.,9.B - třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

3. Personální podmínky vzdělávací činnosti
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Kvalifikovaně bylo z celkového počtu hodin dané učebními plány odučeno
98,54% hodin.
Personální zajištění provozu školy je dostačující.

4. Přijímací řízení a zařazování žáků.
Ve školním roce 2018/2019 ukončilo povinnou školní docházku celkem 43 žáků
(2 z 8.ročníku a 41 z 9. ročníku)
Na maturitní obory bylo přijato celkem 26 žáků (63 % z 9.ročníku), na střední
odborná učiliště (tříleté obory) bylo přijato 15 žáků (37% z 9.ročníku) .
Z 5. ročníku bylo přijato na osmileté gymnázium celkem 18 žáků.

5. ročník
Škola
Gymnázium
Svobodná chebská škola

Celkem přijato
14
4

8. ročník
Škola
ISŠ Cheb - 2 letý učební obor
ISŠ Cheb – 3 letý učební obor

Celkem přijato
1
1

9. ročník
Škola
SŠ, SOŠ, Gymnázium

Celkem přijato
41

Rozdělení do jednotlivých škol –9.ročník
Gymnázium Cheb
2
ISŠ Cheb
14
SZŠ a VOŠ Cheb
3
SZŠ Karlovy Vary
1
ISŠTE Sokolov
2
G a OA Mariánské Lázně
1
OA a VOŠ Karlovy Vary
2
SPGŠ,G a VOŠ Karlovy Vary
4
Masarykovo gym.Plzeň – obch.ak.
1
SŠŽ Sokolov
1
SUŠ Karlovy Vary
2
SŠ stravování a služeb K.Vary
1
Trivis Karlovy Vary
1
SOŠ Plzeň
1
SOŠ stavební Karlovy Vary
1
VPŠ a SPŠ MV Praha
2
SPŠ Ostrov
1
ISŠŽ Plzeň
1
Celkem
41

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
viz. příloha č. 1
V 5. a 9 ročníku jsme provedli školní testování žáků pomocí systému InspIS SET –
systém pro elektronické testování v předmětech (český jazyk a literatura,
matematika, anglický a německý jazyk) s těmito výsledky:
Třída

Předmět

Průměrná úspěšnost žáků třídy

5.A

Český jazyk a literatura

72%

5.A

Matematika

62%

5.B

Český jazyk a literatura

68%

5.B

Matematika

51%

5.A,B

Anglický jazyk

76%

5.A,B

Německý jazyk

63%

9.A

Český jazyk a literatura

70%

9.A

Matematika

35%

9.B

Český jazyk a literatura

71%

9.B

Matematika

48%

9.A,B

Anglický jazyk

56%

9.A,B

Německý jazyk

67%

U ředitele školy jsou detailní výsledky testování z jednotlivých předmětů s grafickým
vyjádřením úspěšnosti žáků. Mezi testovanými třídami a skupinami cizího jazyka
nejsou výraznější rozdíly. Údaje představují jen velmi hrubé porovnání.
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Základním nástrojem prevence sociálně patologických jevů ve škole je minimální
preventivní program, směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů a
program proti šikanování ve škole.
(1) Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků ve škole je zaměřena na:
a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
- záškoláctví,
- šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,
- kriminalita, delikvence,

- užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen
„OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími
s užíváním návykových látek,
- závislost na politickém a náboženském extremismu,
- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
- domácího násilí,
- týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
- ohrožování mravní výchovy mládeže,
- poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).
(2) Aktivity školy jsou cíleně směrovány k efektivní primární prevenci a eliminaci
aktivit z oblasti neúčinné primární prevence.
V případě podezření na výskyt sociálně patologických jevů podle stupně závažnosti
je ve třídě zadán dotazník „Naše třída“ nebo „Šikana ve třídě“ a dále je ustanovena
tzv. výchovná komise, jejímiž členy jsou: výchovný poradce + statutární zástupce
ředitele školy + třídní učitel + pedagogický člen rady školy.
Partnery při složitých případech je Policie ČR, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MÚ Cheb – oddělení sociální prevence ,OSPOD a Mediační a probační služba ČR.
Ve šk.r.2018/2019 byly celkem svolány 3 výchovné komise.
Škola organizuje každým rokem preventivní program „Mysli a jednej svobodně“, který
je určen žákům druhého stupně ZŠ a je spolufinancován z prostředků KÚ. Ve
školním roce 2018/2019 byl projekt realizován 18.6. – 20.6.2019 v Rotavě.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Probíhá na základě plánu DVPP, ekonomických možností školy a těchto
normativních ustanovení: § 227 až 233 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 24
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláška č. 317/2005 Sb., o
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR č. 263/2007, pracovní řád
pro zaměstnance škol a školských zařízení
Realizací DVPP si pedagogičtí pracovníci obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.
Pedagogové se účastní akreditovaných školení dle programových nabídek, studují
odbornou literaturu(knihy, časopisy) a získávají odborné informace na webových
stránkách.
Pedagogičtí pracovníci využívají především vzdělávací nabídky NIDV Karlovy Vary,
KVC Sokolov a nabídky MAP školství SO ORP Cheb.
Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů
ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§ 24 odst. 7 zákona). Toto
volno využívají pedagogičtí pracovníci v tzv. vedlejších prázdninách k samostudiu.

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Hlavním nástrojem prezentace školy jsou její webové stránky, které jsou pravidelně
aktualizovány. Na nich jsou umístěny hlavní dokumenty školy, plány práce, rozvrhy
tříd, jídelní lístek školní jídelny a aktuality z dění ve škole. Přes webové stránky se

mohou rodiče a žáci dostat do aplikace internetové žákovské knížky, která informuje
o výsledcích vzdělávání žáků. Dále škola prezentuje své aktivity v regionálním tisku
(Radniční listy, Chebský deník) a zaznamenává své aktivity ve školní kronice.
Škola nabízí žákům tyto kroužky: viz.tabulka
Sportovní zaměření - kroužky
aerobik

středa 13:45 – 14:45

Mgr.Zítková

pohybové hry

úterý 13:30 – 14:30

Bc.Riegerová

pohybové hry

středa 12:40 – 13:30

Mgr.Novotná,Mgr.Tvarohová

míčové hry

středa 14:00 – 14:45

Mgr.Šebová

florbal 1. – 5.ročník

středa 7:00 – 7:45

Mgr.Horná

florbal 6. – 9.ročník

pondělí 14:00 – 15:30

Mgr.Horná

taneční kroužek 1. – 3.ročník

úterý 13:15 – 14:00

Mgr.Hurtová

taneční kroužek 4. – 6.ročník

úterý 14:15 – 15:00

Mgr.Hurtová

miniházená

čtvrtek 7:00 – 7:45

Mgr.Horná

pondělí 14:00 – 14:30

Mgr.Habartová

Ostatní kroužky
Německý jazyk

Škola pravidelně organizuje pro žáky školy sportovní dětský den, florbalové turnaje a
vyhodnocení nejlepších žáků a sportovců školy.
Kroužky a sportovní aktivity slouží jako prevence sociálně patologických jevů.
Součástí ŠVP „Sportem ke zdravému životnímu stylu“ je realizace průřezových
témat, která jsou naplňována v jednotlivých předmětech a formou projektových dnů.
Ve školním roce 2018/2019 byly projekty zaměřeny na osobnostní a sociální výchovu
v prvním pololetí a na multikulturní výchovu ve druhém pololetí. Ve školním roce
2018/2019 se žáci školy zúčastnili předmětových soutěží, a to: v německém a
anglickém jazyce, matematické, zeměpisné a dějepisné olympiády, pythagoriády,
matematického klokana, logické olympiády, dopravní soutěže a dále všech
sportovních soutěží organizovaných OR AŠSK, kde žáci školy dosáhli velice pěkných
výsledků. Mezi největší úspěchy patří:
Předmětové soutěže
1. místo okresní kolo olympiáda v německém jazyce – žák 7.ročníku
3.místo okresní kolo olympiáda v německém jazyce – žák 9.ročníku

3.místo okresní kolo matematické olympiády – žák 7.ročníku
4.místo krajské kolo olympiáda v německém jazyce – žák 9.ročníku
14. místo krajské kolo logická olympiáda – žák 5. ročníku
16. místo krajské kolo logická olympiáda – žák 5. ročníku
Sportovní soutěže:
Krajské finále:
2.místo házená žákyně – 2.st.
3.místo štafetový běh – 1.st.
3.místo atletický trojboj – 1.st.
3.místo přespolní běh – 1.st.
4.místo šachy – družstvo školy
5.místo florbal – žáci 1.st.
Okresní finále:
1. místo atletický čtyřboj – st. žákyně
1. místo přespolní běh – 1.st.
1.místo štafetový pohár – 1.st.
2.místo florbal – žáci 1.st.
2. místo atletický trojboj – 1.st.
3.místo inline bruslení – I.kategorie
3.místo inline bruslení – II.kategorie
Škola uspořádala dva jazykově – studijní pobyty pro žáky školy. V září 2018 ve Velké
Británii a v květnu 2019 v Rakousku.
Škola se na veřejnosti prezentuje účastí na Vánočních a Velikonočních trzích. Na
závěr školního roku škola zorganizovala závěrečnou školní akademii s kulturně –
sportovním programem, při které došlo k vyhodnocení nejlepších žáků a sportovců
školy. Hlavními partnery školy jsou: Město Cheb, DDM Sova Cheb, PPP a SPC
Karlovy Vary, MŠ Do Zátiší Cheb.
9. Údaje o výsledcích inspekce
Ve školním roce 2018/2019 byla na škole realizována státní kontrola ČŠI podle § 174
odst.6 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem inspekční činnosti bylo šetření stížnosti, že škola nenaplňuje doporučení
školského poradenského zařízení a nenaplňuje podpůrná opatření u žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Výsledek šetření stížnosti ČŠI: stížnost je neoprávněná.
Na základě ustanovení §7 odst.2 a §13a zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě byl ministerstvem financí proveden audit OPVVV projektu
„Podpora učitelů a žáků v oblasti inkluze, čtenářské, matematické gramotnosti a
cizích jazyků“.
Indikátory výsledku a výstupu jsou plněny od začátku realizace projektu po datum
ukončení fyzické realizace projektu. Auditorský tým hodnotí průběžné plnění

monitorovacích indikátorů jako přiměřené, vykazované hodnoty jsou prokazatelné a
ověřitelné.
10. Základní údaje o hospodaření školy
Příspěvek od zřizovatele
Neinvestiční příspěvek

4 092 000,-

Investiční příspěvek

160 000,-

Příspěvek na partnerské vztahy

30 000,-

Hospodářský výsledek

279 867,90

Neinvestiční dotace KÚ
Poskytnuto

Použito

Vratka

Celkem

18 847 998,-

18 847 998,-

0,-

Přímé náklady celkem

18 847 998,-

18 847 998,-

0,-

V tom: platy

13 550 674,-

13 550 674,-

0,-

20 000,-

20 000,-

0,-

5 277 324,-

5 277 324,-

0,-

OPPP
FKSP,ONIV,pojistné

Stav fondů PO k 31.12.2018
FKSP

452 272,69

Rezervní fond

825 550,22

Investiční fond

480 424,01

Fond odměn

134 910,-

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2018
A. Hospodářský výsledek
1. základní škola za rok 2018 dosáhla celkového kladného hospodářského výsledku
279 867,90 Kč, kterého bylo dosaženo z doplňkové činnosti a nedočerpáním
provozních prostředků – energie.
B. Spotřeba materiálu - 97,60%, v souladu s plánem čerpání
C. Spotřeba energií - 88,74% - úspora po zateplení objektu. Vrácené prostředky na účet
zřizovatele ve výši 200 000,-Kč v 12/2018.

D. Ostatní služby – 98,24% v souladu s plánem čerpání
E. Opravy a udržování - 100% v souladu s plánem čerpání, proběhla rekonstrukce
umývárny v ŠJ, malování a pokládka lina
F. Odpisy – 100%, v souladu se schváleným odpisovým pánem
G. Náklady z drobného dlouhodobého majetku – 90,76% je v souladu s plánem čerpání.
Nákup pískoviště, kuchyň. linky a vestavěných sporáků do „kuchyňky“
H. Účelový transfer na partnerské vztahy a akce – plně vyčerpán, jízdné a vstupné,
ocenění nejlepších žáků a sportovců
Ch. Rezervní fond, oprava a udržování – povolené čerpání na obložení rekuperace
ve výši 290 097,-Kč
I. Zabezpečení budovy při rekonstrukci – v době hlavních prázdnin:
mzda ve výši 20 000,-Kč
J. Projekt „ Mysli a jednej svobodně“ – plně vyčerpán, realizace:18. 6. – 20. 6. 2018
Dotace poskytnuta z rozpočtu Karlovarského kraje
-

Spoluúčast účastníků na nákup potravin

K. Ostatní služby – lyžařský kurz, cyklokurz, turistický kurz, zájezd Anglie
- hrazeno z prostředků účastníků
L. Spotřeba materiálu – věcný dar, sladkosti: čokoládové figurky na Mikulášskou
nadílku
M. projekt OPVVV, výzva č. 22 - přidělená dotace z MŠMT r. 2017 ve výši 580 550,40 Kč
Vyčerpáno 561 366,00 Kč
-doplatek dotace r. 2018:
387 033,60 Kč, nečerpáno
Zůstatek ve výši 406 218,40Kč převeden do rezervního fondu.
– vyčerpán s koncem projektu v roce 2019
N. Investiční příspěvek - 153 891,-Kč, elektrický kotel do ŠJ
O. Investiční fond – čerpán ve výši 46 827,- Kč, povoleno čerpání – kopírovací stroj
Minolta
P. Rezervní fond – viz. Bod 9.(obložení rekuperace)
Q. Fond odměn – čerpání 55 200: schválená odměna ŘŠ
R. Přímé náklady ze SR
ÚZ 33353 - čerpání mzdových prostředků, odvodů, FKSP a ONIV – plně vyčerpán, odvod
0Kč
S. Hospodářská činnost

Hospodářský výsledek v činnosti činí 163 070,28 Kč
V tom: hostinská činnost – činnost k 31. 7. 2018 ukončena, stravování seniorů + FKSP ,
ztráta -15 786,-Kč
realitní činnost – 94 725,23 Kč pronájem nebytových prostor
84 131,05 Kč bytové jednotky

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů.
Realizace OP Výzkum ,vývoj a vzdělávání
Od 1.9. 2017 – do 31.8.2019 škola realizuje OP VVV s názvem „Podpora učitelů a
žáků v oblasti inkluze, čtenářské, matematické gramotnosti a cizích jazyků“ s těmito
aktivitami:
- čtenářský klub pro žáky ZŠ
- tandemová výuka na ZŠ
- klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
- příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním
neúspěchem
- doučování žáků ZŠ ohrožených školním
neúspěchem
Celkové náklady projektu:967 584 Kč
Projekt byl úspěšně ukončen k 31.8.2019.

Realizace IROP výzva č.47 – modernizace učeben a podpora jazykového a
přírodovědného vzdělávání.
Projekt byl úspěšně realizován s celkovými náklady 8 483 093,-Kč. Byly vybudovány
2 moderní učebny
cizích jazyků, fyziky a chemie. Škola zlepšila internetovou konektivitu a v rámci
bezbariérovosti byl vybudován bezbariérový vstup do školy, sociální zázemí pro
tělesně postižené a dodán schodolez.

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
Žádný pedagogický pracovník nebyl zapojen do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení.

13. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů.
Ve školním roce 2018/2019 škola realizovala projekt „Mysli a jednej svobodně“
spolufinancovaného z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 17 182,-Kč.
14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
Na škole není vytvořena odborová organizace. Veškeré pracovně – právní otázky
jsou probírány na pravidelných provozních poradách, na kterých ředitel školy podává
informace z této oblasti. Přestože na škole není ustanovena odborová organizace,
tak škola sleduje informace, které školské odbory poskytují školám a školským
zařízením. Hlavními partnery školy při plnění úkolů ve vzdělávání jsou: Město Cheb,
DDM Sova Cheb, PPP Cheb, SPC Karlovy Vary, MŠ Do Zátiší Cheb.

Výroční zpráva školy byla schválena pedagogickou radou školy 16. 9. 2019
a školskou radou 24. 9. 2019.

Zpracoval: Mgr. Miroslav Janoušek
ředitel školy

Příloha č. 1
Výsledky vzdělávání žáků ve šk.r.2018/2019
Ročník
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0

0
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