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Základní škola a mateřská škola Dalovice
U Potoka 120
362 63 Dalovice
okres: Karlovy Vary

Výroční zpráva o činnosti školy
Charakteristika školy:
Základní škola a mateřská škola Dalovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy a
je rozhodnutím Školského úřadu v Karlových Varech ze dne 16. 04. 1996
č.j. 187/96/3-00 zařazena s účinností od 01.09.1996 do sítě škol.
Ke spojení základní školy a mateřské školy v jeden subjekt došlo k 01. 07. 2010 a to na základě
rozhodnutí ZO Dalovice ze dne 03. 06. 2010 a na základě schválení tohoto rozhodnutí Krajským
úřadem Karlovarského kraje ze dne 15. 06. 2010.
Část mateřské školy tvoří odloučené pracoviště, jedna třída se nachází v budově školy.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo změnu dne 30. 06. 2010.
Zřizovatelem je obec Dalovice. Škola je zřízena jako zálohová organizace
Upraveno protokolem o zařazení do sítě škol ze dne 01. 09. 2007,
Č.j. 3587/2007-21. Od 01. 01. 2003 je škola vedena jako příspěvková organizace.
ZŠ a MŠ Dalovice je úplná škola. Součástí školy je mateřská škola a školní družina. Rozhodnutím
zřizovatele z 02. 04. 2012 byla školní jídelna pronajata cizímu subjektu, společnosti Scolarest a není
v současné době součástí školy jako právního subjektu.
Od roku 1998 má devět ročníků a člení se na I. a II. stupeň.
Mateřskou školu tvoří tři třídy s kapacitou 75 dětí (naplněno z 84 %).
První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.
Kapacita školy je 300 žáků (tento školní rok naplněno z 62,7 %). Vyučuje se podle učebních plánů
a učebních osnov schválených MŠMT – ČR (viz “RVP“) a vlastního ŠVP.
Provozní doba školy je od 6.30 hodin do 16.00 hodin.
Provozní doba školky je od 6.30 hodin do 16.00 hodin.
Spádovost školy – škola byla spádovou pro obce Sadov, Bor, Stráň, Nová Víska
Spádovost byla narušena zřízením úplné ZŠ v Sadově a Otovicích v rámci „Mikroregionu
Karlovarský venkov“

Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na
skupiny. Počet skupin a počty žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru
vyučovacího předmětu v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
V rozsahu stanoveném vládou se bezplatně poskytují žákům učebnice a učební texty a základní
školní potřeby.
Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni
pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se
souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných učeben, tělocvičny a hřiště.
Na škole pracuje zároveň SRPDŠ v čele s volenou Radou zástupců jednotlivých tříd a předsedou.
Rada SRPDŠ aktivně spolupracuje s vedením školy.
Od roku 2006 je partnerem ředitele školy zvolená Rada školy tvořená zástupci obce, školy a rodičů.
Škola organizuje podle personálních a finančních podmínek školu v přírodě a podle sněhových a
personálních podmínek lyžařské kurzy žáků VII. třídy a plavecký výcvik pro žáky III. a IV. třídy.
Využívá k výcviku dopravní výchovy i dětské dopravní hřiště.
Organizuje školní výlety i další školní akce, které souvisejí s výchovně vzdělávací činností školy.
Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary, poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití
zájmovým útvarům a organizacím dětí a mládeže.
Škola ve spolupráci s lékaři pověřenými preventivní péčí o žáky napomáhá při vytváření a realizaci
ozdravných programů podle aktuálních potřeb žáků a společnosti.
Na škole pracuje školený preventista, škola má vypracovaný Minimální preventivní program.
V tomto směru probíhají pravidelná školení zaměstnanců i žáků. Škola spolupracuje v této oblasti s
PPP v K. Varech, s SPC Plzeň, policií ČR, dětským psychologem a dalšími organizacemi.
Škola je součástí programu „ Záchranný kruh“ na jehož realizaci se aktivně podílí. V rámci
programu spolupracuje s HZS KK, ÚZZS KK, PČR, KŘP KK, HS ČR KK, MP KV, ČŠI, složky
integrovaného záchranného systému, KVV KV, Life Rescue Praha, EU, ESF ČR, MŠMT, OP
Vzdělání pro konkurenceschopnost.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při všech činnostech, které přímo souvisejí s
výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu žáků a pravidelně
kontroluje jejich dodržování.

Učební plán školy
Ve školní roce 2016-2017 se vyučovalo:
V 1.- 5. a 6. - 9. ročníku se vyučovalo podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola –
základ života“.
Mateřská škola vyučovala předškolní děti podle školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání: „S krtečkem za poznáním“ a „Život na paloučku“. V rámci školky pracuje Baby Club.
Výuka je doplněna o volitelné předměty:
 Informatika
 Konverzace v AJ
Projekt : Zdravé zuby
ekologické programy
Besip - bezpečnost dětí na komunikacích
Záchranný kruh – projekt s PČR, ČŠI, HZS, ZS
Testování žáků k volbě povolání – COMDI, PISA
Recyklohraní
Fond Sidus
Moderní chemie – projekt s VŠCHT Praha
Projekt „ Ovoce do škol“
projektová spolupráce se: Střední průmyslovou školou Ostrov
Střední zemědělskou školou Dalovice
Střední lesnickou školou Žlutice
Střední logistickou školou Dalovice
První české gymnázium v Karlových Varech
DDM K. Vary
DDM Ostrov
ZUŠ A. Dvořáka
pro MŠ: „Profesní rozvoj pedagogů dětí předškolního věku“
„Záchranný kruh“
se SZŠ v K.Varech - „ Prevence a péče o chrup“ a vyšetření očí MŠ

Údaje o žácích
Třída

celkem žáků

z toho dívek

I.

20

5

E. Konečná-Matějková

II. A

17

6

I. Birnerová

II. B

14

8

E. Andreovská

III.

20

15

B. Dietlová

IV.

28

10

D. Randová

V.

16

8

H. Švúbová

I.-V.

115

52

VI.

19

10

M. Vlasáková

VII.

23

14

J. Hájková

VIII.

17

6

T. Špalek

IX.

14

5

V. Krumphanzlová

VI.-IX.

73

35

188

87

I.-IX.

třídní učitel

Školní družina:
I.oddělení

26

16

E. Boháčová

II.oddělení

24

8

J. Erbenová

III. oddělení

21

8

N. Kohoutová

Celkem

71

32

Mateřská škola:
1. třída

19

11

Š. Frousová, P. Knápková

2. třída

24

8

H. Vodrášková, M. Ševčíková

3. třída

20

8

J. Šulcová
Š. Mynářová, J. Miková – asistenti pedagoga

Celkem

63

27
M. Fialová – nadpočetná (v dlouhodobé PN)

Údaje o zaměstnancích školy
V základní škole pracuje: 22 zaměstnanců
Z toho: pedagogičtí pracovníci – 17
 učitelé - 14
 vychovatelky - 3
správní pracovníci - 5
V mateřské škole pracuje: 9 pracovníků
Z toho: pedagogičtí pracovníci – 7
správní pracovníci – 2
Celkový počet zaměstnanců ZŠ a MŠ: 31 pracovníků
Pracovníků celkem: 29,2
1. Pedagogičtí pracovníci celkem: 22,5
z toho učitelé ZŠ: 13,2
z toho učitelé MŠ: 5,7
z toho vychovatelé: 2,3
z toho asistenti pedagoga: 1,3
2. Ostatní pracovníci celkem:

6,7

z toho:
administrativní pracovníci:

1,0

správní zaměstnanci ZŠ i MŠ: 5,7

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
I.- V. ročník: v šesti třídách učí 6 kvalifikovaných učitelek pro I. stupeň
V VI.- IX. ročníku: ve čtyřech třídách pracuje 7 učitelů (včetně ŘŠ a ZŘŠ) s kvalifikací pro II.
stupeň (z toho 2 důchodci na zkrácený pracovní úvazek) a 1 s kvalifikací pro I. stupeň
Mateřská škola: ve 3 třídách působí 5 kvalifikovaných učitelek (2 se sníženým úvazkem) a 2
asistentky pedagoga.
Školní družina: ve 3 odděleních působí 3 kvalifikované vychovatelky (2 se sníženým úvazkem).
Škola nemá romského poradce, základní škola nemá ani asistenta pedagoga.

Přidělení funkcí:
Výchovný poradce: Mgr. Jana Hájková
Protidrogový preventista: Mgr. Martina Vlasáková

Přijímací řízení
Zápis do 1. třídy
Bylo zapsáno:

30 dětí

přijato:

25 dětí

odklad:

4 dětí

dodatečný odklad:

1 dětí

Zápis do MŠ:

17 dětí

přijato:

17 dětí

Vycházející žáci:
vycházející žáci z 9.třídy

15

vycházející žáci z 8.třídy

1

vycházející žáci ze 7 třídy

0

žáci přijatí na 8-leté gymnázium 3 (z 5.třídy)
žáci přijatí na 4-leté gymnázium 1
žáci přijatí na SOŠ

11 (z 9.třídy)

žáci přijatí na SOU

3 (z 9.třídy)
1 (z 8.třídy)

Informace o kontrolách na ZŠ Dalovice ve školním roce 2016/2017
Kontroly BOZP, kontroly OÚ Dalovice a revizní kontroly byly prováděny dle harmonogramu a
v souladu s platnými předpisy.
Kontroly Krajské hygienické stanice KK probíhají pravidelně několikrát do roka, případné
nedostatky jsou ve spolupráci se zřizovatelem odstraňovány ihned.
Poslední kontrola ČŠI proběhla v termínu od 6.– 8. 1. 2015.
Cílem kontroly ČŠI bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, hospodaření
s finančními prostředky a správnost dokumentace.
Hodnocení školy ČŠI bylo kladné, bez vážnějších závad. (Drobné nedostatky byly odstraněny
ihned, v případě doplnění materiálů byla ponechána lhůta do srpna 2015).
Tematická inspekční kontrola dne 21. 4. 2016 zaměřená na podporu rozvoje, dosaženou úroveň a
výsledky vzdělávání v sociální gramotnosti.
Škola se pravidelně účastní průběžného monitorování a podpory činnosti školy ČŠI v rámci
celoplošného testování žáků.

Aprobovanost výuky:
Na I. stupni je z celkového počtu 145 hod. týdně nekvalifikovaně pro odučeno 7 hodin (4,82 %).
Na I. stupni je z celkového počtu 125 hod. týdně nekvalifikovaně odučeno 21 hodin (16,8 %).
Nekvalifikovanost platná dle legislativy od 1. 1. 2015.
Aprobovanost na škole je dána aprobační skladbou učitelů a personální situací ve školství vůbec.
Vyučující cizích jazyků mají pro výuku certifikáty.
Všichni učitelé mají vystudovanou PF.

Přehled o kvalifikaci a praxi pedagogických pracovníků:
(k 1. 9. 2016)
Jméno

kvalifikace

aprobace

délka praxe

.Petra Foltová

II.st.

Čj - Hv – Aj - Nj

38 let důchod.

Jana Hájková

II.st.

Tv – Ov

21 let

Věra Krumphanzlová

II.st.

M-F

42 let důchod.

Miroslava Hettová

II.st.

Čj – Ov – Aj

12 let

Libor Uttl

II.st.

CH - F - Bi

28 let

Martina Vlasáková

II.st.

neaprobovaná (kvalif. I.st.)

23 let

Tomáš Špalek

II.st.

M, Z

19 let

Zita Rusnáková

II. st.

ČJ – OV

29 let

Dagmar Randová

I. st.

34 let

Blanka Dietlová

I.st.

25 let

Ivana Birnerová

I.st.

25 let

Eliška Andreovská

I.st.

32 let důchod.

Eva Konečná-Matějková I.st.

30 let

Hana Švúbová

I.st.

15 let

Jana Erbenová

ŠD

25 let

Eva Boháčová

ŠD

33 let

Naděžda Kohoutová

ŠD

38 let důchod.

Jana Šulcová

MŠ

4 roky

Miroslava Fialová

MŠ

35 let

Martina Ševčíková

MŠ

20 let

Hana Vodrášková

MŠ

33 let

Štěpánka Frousová

MŠ

19 let

Petra Knápková

MŠ

9 let

Jana Sochorová

MŠ

40 let důchod.

Šárka Mynářová

MŠ

1 rok

Jitka Miková

MŠ

4 roky

Přehled o účasti na soutěžích
a ) Sportovní olympiáda 2016/2017
MŠ:
soutěž v tvorbě a výstavě „ Podzimníčci“
Mateřinka – soutěž MŠ – oblastní kolo Sokolov

II. stupeň – okresní soutěže:
Halový fotbal – chl. – 4. místo
Minikopaná – chl. - 2. místo

I. stupeň – okrskové soutěže:
Atletický trojboj – mladší žáci – 1. až 3. místa v jednotlivých disciplínách (F. Kalenda, K. Orlová,
A. Karasová)
V ostatních soutěžích (Mc Donalds Cup, Florbal – mladší žáci) škola nezaznamenala výraznější
úspěch.
Sportovní olympiáda OR AŠSK (celkové výsledky škol nebyly zveřejněny)
b) Vědomostní olympiády
Proběhly pouze na úrovni školního kola
Vánoční zeměpisná soutěž (19. ročník) – vítěz L. Rybáková 7. tř.
ostatní úspěšní řešitelé: F. Jirkovský 7. tř., L. Buriánek 7.tř., A. Dercová 6.tř.
Junior logistik ZŠ 2017 – žáci 8. třídy (2 družstva)
družstvo A – 1. místo (N. Šrámková, L. Daniš, J. Janouch)
družstvo B - 2. místo (D. Dubský, J. Dubský, M. Cink)

Údaje o mimoškolských aktivitách
Školský rok 2016/2017 proběhl dle školské reformy, rozšíření a doplnění školního vzdělávacího
programu (ŠVP) „Škola – základ života“ v 1.- 9. třídě a jeho dalšího propracování.
Od 1.7. 2010 je součástí ZŠ Dalovice i MŠ Dalovice, tedy subjekt – ZŠ a MŠ Dalovice. V budově
školy je i nadále jedna třída školky a to třída předškoláků.
Pokračuje velmi dobrá spolupráce s f. Scolarest, která zajišťuje stravování pro MŠ i ZŠ.
Obecní úřad má vytvořenu tzv. Stravovací komisi, nyní pod vedením ing. K. Krumphanzlové.
Cílem i pracovní náplní komise je úzká spolupráce se zástupci Scolarestu a vedoucí stravování p. J.
Kozlovou, ve smyslu co nejlépe zajistit kvalitní služby škole. I přes drobné problémy se tato
spolupráce daří a během roku nebyly žádné větší stížnosti. F. Scolarest zajišťuje i stravování pro
obě střední školy v Dalovicích a pro ZŠ a MŠ Bečov.
Stejně jako v předešlých letech, tak i letos pracovalo na škole několik zájmových útvarů
mimoškolní zájmové činnosti. Přímo v budově ZŠ se děti učí ve spolupráci s ZUŠ A. Dvořáka v K.
Varech hře na hudební nástroje a zpěvu a ve spolupráci s DDM K. Vary probíhá činnost výtvarného
kroužku. Škola spolupracuje s místními hasiči a fotbalisty a poskytuje prostory pro výuku autoškoly
a prostory tělocvičny pro zájmové organizace obce.

Také v letošním roce se nám podařilo ve spolupráci se zřizovatelem (p. ing. Krumphanzlovou)
zorganizovat „příměstský tábor“ se zaměřením na výtvarnou výchovu. Tábor organizovala p. D.
Baker (SmartArt).
Ve spolupráci s okresní a místní knihovnou, která sídlí v prostorách ZŠ a MŠ Dalovice, byla i letos
zorganizována literární a čtenářská soutěž "Kamarádi moudrosti" pro I. a II. stupeň a také řada
besed o literatuře pro všechny ročníky. Vyhodnocení nejlepší čtenáři i třídy byli odměněni.
Knihovna nadále dětem umožňuje bezplatný přístup na internet a to především v době, kdy
nemohou využít internet ve škole.
Škola využívá moderní literaturu pořízenou v rámci projektu EU tzv. „ Čtenářských dílen“ s cílem
podpořit aktivní přístup ke čtení, přehled o literatuře a zlepšit slovní projev u dětí.
V kulturní oblasti škola udržuje kontakt s Městským divadlem v K. Varech, kde pravidelně
navštěvujeme jejich představení. I letos jsme v rámci kulturní výchovy dětí omezili divadelní
produkci přímo ve škole, kde nemáme dostatečně reprezentativní prostory a raději navštěvujeme
divadelní vystoupení přímo v divadlech ve městě. Žáci také pravidelně navštěvují výchovné
koncerty (ve spolupráci se ZUŠ K. Vary a Karlovarským symfonickým orchestrem) a to především
koncerty s tematickým zaměřením. Z dalších kulturních akcí jsou to pravidelné návštěvy Galerie
umění v K. Varech a kulturní akce pořádané MM K. Vary.
V rámci občanské výchovy žáci i učitelé absolvovali několik besed zaměřených na současné
problémy společnosti (např. beseda v krizovém centru nebo beseda s lektorem p. Pospíšilem). Škola
úzce spolupracuje s PPP a také s Centrem pro neslyšící v Plzni, dále s Policií ČR (Besip, Záchranný
kruh) a spolupráci dále rozšiřuje. Velmi dobře pracujeme v oblasti prevence, kde spolupracujeme
s kurátory „ Krizového centra pro mládež.“
Pokračuje spolupráce s organizací „Člověk v tísni“ – besedy o cizincích u nás a migrační
problematice u nás i ve světě. V této oblasti vysoce hodnotíme besedy na téma „Kyberšikana“
přednášené odborníkem z řad Policie ČR. V rámci výuky bezpečnosti mládeže při pohybu na
komunikacích škola pravidelně navštěvuje DDH (a projekt Besip). Dobrá spolupráce doplněná
přednáškami byla navázána i s Městskou policií Karlovy Vary.
Žáci se během roku zúčastnili řady všeobecně poznávacích i specializovaných exkurzí (např.
Úpravna vody Březová, Okresní archiv K. Vary, Moser, Krajská knihovna, SPŠ Ostrov) a výstav
(např. korunovační klenoty, minerály). Každoročně navštěvujeme prezenční výstavu „Škola 2017“
v LS Thermal a „Kam po ZŠ“ na SPŠ v Ostrově.
Ředitel školy a Mgr. M. Vlasáková zajistili ve spolupráci s VŠCHT Praha prezentaci moderní
chemie pro 8. a 9. ročník. Ve spolupráci chceme pokračovat i ve školním roce 2017/2018.
Během roku absolvovali žáci řadu poznávacích exkurzí a výletů do okolí K. Varů, samotného města
i do vzdálenějších míst Karlovarského kraje. Pořádány jsou ale výlety po celém regionu.
Žáci 1. až 3. ročníku se svými vyučujícími absolvovali týdenní školu v přírodě v Žihli.
V ekologické oblasti se každoročně aktivně zapojujeme do sběru a recyklace odpadu (ve spolupráci
s OÚ Dalovice) a připomínáme si „Den Země“ a další významné akce z oblasti ekologie a ochrany
přírody. Problematice se věnují učitelé I. i II. stupně, především pak p. učitelky Randová a
Vlasáková. Zde škola spolupracuje také se SZeŠ Dalovice a místními neziskovými organizacemi
(OMS K. Vary, ČRS MO K. Vary).
Naši žáci navštěvují v rámci enviromentální a ekologické výchovy Ekocentrum Ostrov a Centrum
mladých přírodovědců v Ostrově, Hvězdárnu Karlovy Vary. Škola navázala spolupráci se Správou
lázeňských lesů a parků K. Vary.
Zároveň funguje ve škole malý zookoutek pod vedením paní učitelky Vlasákové. Děti o zvířata
pečují pod jejím dohledem sami, stejně tak i o květiny.
V rámci výchovy k zdravému životnímu stylu a správnému stravování proběhlo na škole několik
přednášek v rámci rodinné a občanské výchovy a také vlastivědy.

V rámci zdravé výživy se škola zapojí do projektu „Ovoce do škol“, ředitel školy podepsal smlouvu
s f. Bovys, která tento projekt zajišťuje. Projekt je hrazen z prostředků EU a byl spuštěn k 1. 9.
2016.
Škola se zapojila do testování žáků 9. tříd organizovaného ČŠI (MŠMT) a zaměřeného na český
jazyk, německý jazyk a všeobecný přehled. Testování bylo příznivě přijato žáky i rodiči žáků,
přínosem je i pro hodnocení žáků i posouzení práce učitelů. Škola bude i nadále v testování svých
žáků pokračovat.
Dále pokračuje velmi dobrá spolupráce se SZeŠ. Nadále je nám umožněno využívat technický park
školy, botanickou zahradu a další vybavení SZeŠ Dalovice. Spolupracujeme i v personální oblasti.
Dobře se rozvíjí a pokračuje spolupráce se SOŠ logistic. služeb a to rovněž v oblasti technické
(pronájem tělocvičny) i personální a do budoucna se počítá i se spoluprací v oblasti výuky. Stejnou
spolupráci máme i s Prvním českým gymnáziem v Karlových Varech a se SPŠ Ostrov.
Nově byla navázána spolupráce se SLŠ Žlutice, jejíž studenti (naše bývalá žákyně Lenka
Popovičová a J. Šilhánek) nám zajistili krásnou přednášku o myslivosti pro naše žáky.
Škola umožňuje každoročně náslechy studentům VŠ a SPedŠ, kterým poskytuje podklady a pomoc
pro diplomové práce, tak i možnost vykonání povinné praxe. Ročně zde praktikuje několik studentů
středních i vysokých škol.
Ve školní družině proběhla řada akcí, které se již tradičně setkaly s příznivým ohlasem dětí i rodičů
(maškarní karneval, Den dětí v ŠD, sportovní soutěže). Velice kladně jsou hodnoceny „Vánoční
koncerty“ pro veřejnost, důchodce a přátele školy (především díky p. učitelce Mgr. B. Dietlové).
Velice pěkná byla i „Mikulášská nadílka“, kterou už tradičně připravují s učiteli žáci 9. třídy pro
první stupeň.
Také mateřská škola se může pochlubit řadou velice pěkných akcí. Pravidelná jsou divadelní
představení a další kulturní akce. Vždy čtvrtletně probíhá setkání s rodiči spojené s kulturním
programem, pravidelně akce „Česko čte dětem“, děti pravidelně navštěvují „solnou jeskyni“, kurz
plavání v KV Aréně a letos také bruslení. Školka pořádá každý rok „mikulášskou“, masopustní
karneval a karneval v maskách, vynášení Morany, karnevaly, oslavu MDD, sportovní olympiádu,
pravidelné výlety a vycházky do okolí K. Varů a exkurze např. do truhlárny, statek Kozodoj a také
do včelína a na botanickou zahradu v Dalovicích. Proběhla také beseda s myslivcem a akce rybaření
s rodiči na Dalovickém rybníku, beseda s Policií ČR a KHS včetně ukázky techniky.
Dobrá spolupráce je se zřizovatelem, děti vystupují na „Vítání občánků“ i v adventním čase u
„Rozsvěcování vánočního stromku.“ Probíhá také pasování prvňáčků, besedy a semináře. Pěknou
akcí byla „Vánoční spirála“, která se uskutečnila na zahradě MŠ, „Lampiónový průvod“ nebo
„pálení čarodějnic“, které proběhly v areálu školy.
1x týdně pracuje tzv. Baby club, dobře funguje poradenská a konzultační činnost ve spolupráci s
PPP.
Letos se škola i školka zapojila do akce – sbírky „Fond Sidus“ (nemocné děti) a do sbírky na
Terezku (finanční sbírka na nemocnou holčičku z naší MŠ). Zde se zapojila i širší veřejnost „ přátel
školy“.
S ohledem na rozvoj tělesné výchovy se naše škola účastnila soutěží AŠSK. (viz výsledky soutěží).
Letošní výsledky školy ve sportovní olympiádě jsou přibližně stejné jako loni, což je i dáno
složením tříd i horší kondicí dětí. Mezi vesnickými školami však patříme k nejlepším.
Škola pokračuje ve spolupráci se sportovním oddílem Čechie Dalovice a Hasiči Dalovice.
Žáci 3. a 4. třídy se zúčastnili kurzu plavání na ZŠ Krušnohorská v K. Varech.
Žáci 7. třídy se zúčastnili jako každý rok lyžařského výcviku.
Učitelé i správní zaměstnanci se pravidelně účastní dalších vzdělávacích akcí a školení pracovníků
ve školství, především v PC Karlovy Vary. V této oblasti jsme nad průměrem ostatních škol. Velmi
kladně hodnotil ředitel školy projekt EU a ČŠI „Vzdělávací lídr“. Oblíbené jsou dlouhodobé

vzdělávací kurzy jazykové nebo v oblasti výchovné. Jediným problémem je finanční zabezpečení ze
strany MŠMT. Letos opět nastalo zlepšení.
S pomocí obce probíhá průběžně modernizace počítačové sítě. Výpočetní technika je dostupná
všem žákům školy zdarma i v době mimo vyučování.
Škola se letos zapojila do některých projektů EU a podařilo se jí získat finanční prostředky na
vybavení a pomůcky pro žáky.
Byl také upraven a vylepšen kamerový systém ochrany školy v rámci zvýšené bezpečnosti dětí a
žáků a zajištěn prakticky nepřetržitý dohled nad areálem školy během vyučování. Velmi dobrá je
spolupráce v této i počítačové oblasti s p. Davidem.
Tradičně pak probíhá v prostorách školy vítání nových žáků do 1.třídy i rozloučení s vycházejícími
žáky, a to vždy ve spolupráci a v přítomnosti zástupců obce v tomto případě starosty p. J. Karase,
místostarostkou ing. K. Krumphanzlovou nebo předsedkyní kulturní komise obce p. J. Tichou. Žáci
vždy obdrží pamětní listy a knihy. V květnu pravidelně probíhá na obecním úřadě „Vítání občánků“
kde se na kulturní části podílejí také žáci školy i školky.
Škola také spolupracuje s bývalými žáky školy, pro které v rámci jejich srazů zajišťuje dny
otevřených dveří a pomáhá se zajištěním kontaktů.
Stejně dobré vztahy se snaží škola udržovat i s bývalými zaměstnanci školy, kteří jsou pravidelně
zváni na kulturní akce školy i na posezení např. ke „ Dni učitelů“.
Vedení školy věří, že i nadále se bude škola rozvíjet ke spokojenosti veřejnosti, OÚ Dalovice i
zaměstnanců školy.

V Dalovicích, dne 27. 10. 2017

Mgr. Tomáš Špalek, ředitel školy

