ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 – příspěvková organizace
Šmeralova 336/15, 360 05 Karlovy Vary
Tel. 353447021, Fax 353447000

e-mail: sekretariat@zsazus.cz
web: www.zsazus.cz

Ronald Němec Legal s.r.o.
IČO: 023 77 993
Platnéřská 191/4
110 00 Praha 1 – Staré Město

Váš dopis značka / ze dne
0108RNC2018 / 22. 10. 2018

Naše značka
1056/2018/ZŠAZUŠ

Vyřizuje / linka

Karlovy Vary
14.11.2018

ROZHODNUTÍ
Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/156, příspěvková
organizace, jako příslušný povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v souladu
s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, o žádosti právnické osoby Ronald Němec Legal s.r.o., se sídlem Platnéřská
191/4, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00, IČO: 023 77 993, ze dne 22. 10. 2018, o poskytnutí
informace 1) Jakou kapacitu žáků má Vaše základní škola pro I. stupeň. Jakou kapacitu žáků má
Vaše škola má pro II. stupeň základní školy. 2) Kolik žáků nastoupilo pro školní rok 2018/19 do I. IX. třídy / pro každý ročník zvlášť/. 3) Kolik prvních tříd jste otevřeli pro školní rok 2018/19? 4) Kolik
je maximální kapacita každé I. třídy a z kolika procent je naplněna pro rok 18/19? 5) Kolik máte žáků
v roce 18/19 v každé I. třídě? 6) Uveďte, kolik dětí s IVP je ve Vaší škole celkem a kolem
procentuálně v roce 18/19 pro každý ročník I. stupně. 7) Jméno každé paní učitelky, která učí I. třídu
ve školním roce 2018/19. 8) Jméno každé paní učitelky, která bude učit I. třídu ve školním roce
2019/20. 9) U každé učitelky, která je třídní učitelkou pro I. třídu ve školním školní rok 2018/19
uveďte, kolik let již učí na Vaší ZŠ, a kolik let učí celkem. Dále pak její věk. 10) U každé učitelky,
která bude třídní učitelkou pro I. třídu ve školním školní rok 2019/20 uveďte, kolik let již učí na Vaší
ZŠ, kolik let učí celkem, její věk a kolik I. tříd již vedla. 11) Uveďte, zdali učitelka pro školní rok 19/20
bude vést tuto novou třídu celý I. stupeň, či zdali se plánuje, že ji povede jen několik let či jen první
rok. 12) Uveďte kolik let na Vaší ZŠ v průměru učitelka na I. stupni vede I. stupeň. 13) Uveďte, kolik
učitelů na Vaší ZŠ je plný stav dle požadovaných normativů, a kolik je aktuální stav pro rok 2018.
14) Uveďte, jaký věkový průměr učitelů má Vaše škola. 15) Uveďte, kolik učitelů má aprobaci na
předmět, který vyučuje, a kolik nemá. 16) Uveďte, kolik žáků po prvním roce školní docházky zůstalo
ve Vaší první třídě / v procentech za školní rok 16/17, 17/18/ . Pokud alespoň jedno přechází, prosím
uveďte, a) kolik do jiné třídy na Vaší škole b) kolik na jinou základní školu. 17) Uveďte, jaké metody
používáte při výuce pro I. stupeň, jaké osnovy /vlastní či převzaté/. 18) Uveďte, zdali používáte
metodu frontální výuky na I. stupni / učitel stojí před tabulí a dětem vyloží látku, kterou si zapisují/.
Pokud ano, od jaké třídy. 19) Uveďte, zdali používáte metodu frontální výuku na II. stupni / učitel
stojí před tabulí a dětem vyloží látku, kterou si zapisují/. Pokud ano, od jaké třídy. 20) Uveďte, zdali
užíváte alternativní metody výuky a jaké. 21) Uveďte, nakolik se děti sami podílejí na výuce a
probírané látce. A jak. 22) Jak si vykládáte pojem škola hrou? Požíváte tento styl? Jak? 23) Užíváte
metodu prof. Hejného? Pokud ano, na jakém stupni, v jaké třídě. Užíváte tuto metodu v každé třídě
své školy?
24) Uveďte, zdali Vaše výuka využívá metod montessori a či waldorfské školy. 25)
Pokud ano, jaké. 26) Uveďte, zdali vyžaduje domácí úkoly. Od jaké třídy? Kolik domácích úkolů
požadujete v průměru týdně pro I. - V. třídu. V každém dni? 27) Uveďte, jak často při výuce děti
IČO 49752626

DIČ CZ 49752626

IZO 600 067 661

Bankovní spojení Česká spořitelna 800457359/0800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 – příspěvková organizace
Šmeralova 336/15, 360 05 Karlovy Vary
Tel. 353447021, Fax 353447000

e-mail: sekretariat@zsazus.cz
web: www.zsazus.cz

chodí do přírody v I. stupni základní školy, jakožto součást výuky? O kolik hodin jde za měsíc? 28)
Uveďte, jak často při výuce děti chodí do přírody v II. stupni základní školy? O kolik hodin jde za
měsíc? 29) Uveďte, zdali se děti na Vaší škole seznamují s praktickému dovednostmi a jak? / vaření,
šití, opravy drobných strojů, zámků, drobná výroba, manuální práce/. 30) Uveďte, jak se děti v I.
stupni připravují na průmysl 4.0. a na užívání moderních technologií. 31) Uveďte, jak se děti v II.
stupni připravují na průmysl 4.0. a na užívání moderních technologií. 32) Uveďte, kolik hodin týdně
je věnováno výpočetní technice. A to v I. - IX ročníku. Uveďte aprobaci učitele, jeho vzdělání. 33)
Uveďte, zdali je na vaší škole dovoleno užívání mobilních telefonů. 34) Uveďte, od kterého ročníku
na ZŠ I. stupně se vyučují cizí jazyky. Uveďte vzdělání, kvalifikaci, aprobaci, učitele. Dále pak, jaký
stupeň jazykového certifikátu drží. 35) Uveďte, zdali cizí jazyk učí rodilý mluvčí. Kolik rodilých mluvčí
zaměstnáváte? 36) Uveďte, kolik výletů plánuje Vaše škola pro I. a II. stupeň do zahraničí/výměnný
pobyt. 37) Uveďte, jak kolik případů šikany bylo u Vás řešeno za školní rok 16/17 a 17/18? 38)
Uveďte, jak se řešena šikana na Vaší škole. Uveďte jaká šikana byla na Vaší škole řešena. 39)
Zašlete, jaký máte plán poradenských služeb a preventivní program. 40) Uveďte, kolik žáků se po
ukončení I. stupně hlásilo na gymnázium. 41) Uveďte, kolik žáků po ukončení I. stupně bylo přijato
na gymnázium. 42) Uveďte, kolik žáků se po ukončení II. stupně hlásilo na gymnázium. 43) Uveďte,
kolik žáků po ukončení II. stupně bylo přijato na gymnázium. 44) Uveďte, kolik žáků se po ukončení
I. stupně hlásilo na střední školu s maturitním oborem. 45) Uveďte kolik žáků po ukončení I. stupně
bylo přijato na střední školu s maturitním oborem. 46) Uveďte, jak komunikuje škola s rodiči. Jak řeší
stížnosti rodičů? 47) Uveďte, jak škola připravuje žáky na život ve 21. století. Užívání komunikačních
technologií. 48) Uveďte, počet hodin za měsíc, kdy škola věnuje důraz na komunikaci žáků mezi
sebou? 49) Uveďte, počet hodin za měsíc, jaký důraz se klade na: schopnost vyhledání informace
v tištěném mediu a elektronických análech. 50) Uveďte, počet hodin za měsíc, jaký důraz se klade
na: soft sklils. 51) Uveďte, kolik členů má školská rada, kdo je v současné době členem školské
rady, od kdy a do kdy. 52) Uveďte, jakým způsobem se volí školská rada. 53) Zašlete volební řád.
54) Uveďte kolik volitelů je celkem do školské rady na Vaší škole pro: pedagogickou část a
nepedagogickou část / rodiče a studenti/. 55) Uveďte kolik, procent volitelů, volilo celkem do školské
rady na Vaší škole pro: pedagogickou část a nepedagogickou část / rodiče a studenti/ v posledních
volbách. 56) Uveďte, jak Vaše škola vede žáky k ekologii? 57) Jaké mimo školní aktivity Vaše škola
nabízí dětem? 58) Jak zapojuje Vaše škola rodiče do vzniku konceptu školy? 59) Jak zapojuje Vaše
škola rodiče do výuky a mimo školních aktivit? 60) Jak probíhá hodnocení žáku? Používáte slovní
hodnocení či vyjádřené známkou? A to pro I. stupeň a pro II. stupeň? 61) V jakém roce došlo k
"zásadní" rekonstrukci Vaší školní jídelny? 62) Kolik bylo investováno za posledních 10 let do Vaší
školní jídelny? 63) Kolik kuchařek/kuchařů vaří ve Vaší školní jídelně? 64) Kolik jídel nabízí Vaše
školní jídelna denně svým žákům? /1-5 / 65) Kolik Vaše jídelna denně uvaří jídel. 66) Uveďte, zdali
je Vaše jídelna zapojena do programu Zdravá školní jídelna. 67) Uveďte, kolik financí bylo do Vaší
školy investováno za posledních 10 let. 68) Uveďte, jaká jsou kritéria pro přejetí žáka do Vaší školy?
69) Podporuje Vaše škola zavedení třídní uniformy, která by odbourala možnou závist a šikanu? 70)
Zašlete výroční zprávu za rok 2016 a za rok 2017,
takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, se žádost o
poskytnutí informace částečně, v bodech 1), 15), 21), 22), 27), 28), 48), 49) a 50),
odmítá.
Odůvodnění:
Dne 22. 10. 2018 byla povinnému subjektu prostřednictvím datové schránky doručena žádost o
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
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pozdějších předpisů, jejímž prostřednictvím žadatel požaduje poskytnutí výše uvedených informací.
Dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část
v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na
listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznam zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního.
Vzhledem ke skutečnosti, že povinný subjekt požadovanými informacemi v bodech 1), 15), 21), 27),
28), 48), 49) a 50) a v části bodu 26), v podobě, kterou uvádí ustanovení § 3 odst. 3 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nedisponuje,
neboť informace v této podobě neexistují, rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výrokové
části rozhodnutí.
Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, se povinnost poskytování informací netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací.
Vzhledem ke skutečnosti, že v bodech 8), 10) a 11) se jedná o dotazy na budoucí rozhodnutí či
vytváření nových informací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ale informace existuje jako plánovaná bez
záruky, rozhodl povinný subjekt tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.
Vzhledem ke skutečnosti, že v bodu 22) se jedná o dotaz na názor, rozhodl povinný subjekt tak, jak
je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.
Dle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické
osoby a osobní údaje poskytne povinný subjekt jen v souladu s právními předpisy, upravující jejich
ochranu.
Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci otázek v bodu 9) a 10) jsou žadatelem požadovány osobní
údaje fyzických osob (věk), které není povinný subjekt oprávněn poskytovat ve smyslu ustanovení
§ 5 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, rozhodl povinný subjekt v části otázky bodu 9) a 10) odpovědět pouze
částečně.
Požadované informace v bodech 2), 3), 4), 5), 6), 7), 13), 14), 17), 18), 19), 20), 23), 24), 25), 29),
30), 31), 32), 33), 34), 35), 37), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 51), 52), 53), 54), 55),
56), 57), 58), 59), 60), 61), 62), 63), 64), 65), 66), 67), 68), 69), 70), a v částech bodu 9) a 26), byly
poskytnuty, jelikož se jedná o informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nejde o dotazy na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nejedná se o
informace, které by povinný subjekt nemohl poskytnout.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Statutárnímu městu
Karlovy Vary, prostřednictvím povinného subjektu.
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Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí, nejpozději
však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Mgr. Břetislav Svoboda
ředitel školy

Břetislav
Svoboda
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1

Jakou kapacitu žáků má Vaše základní škola
pro I. stupeň. Jakou kapacitu žáků má Vaše
škola má pro II. stupeň základní školy.

2

Kolik žáků nastoupilo pro školní rok 2018/19
do I. – IX. třídy / pro každý ročník zvlášť/.

e-mail: sekretariat@zsazus.cz
web: www.zsazus.cz

Informace neexistuje

I. ročník

45

II. ročník

41

III. ročník

48

IV. ročník

57

V. ročník

54

VI. ročník

52

VII. ročník

60

VIII. ročník

53

IX. ročník

55

3

Kolik prvních tříd jste otevřeli pro školní rok
2018/19?

2

4

Kolik je maximální kapacita každé I. třídy a z
kolika procent je naplněna pro rok 18/19?

Max. kapacita je 30 žáků na třídu. Naplněnost 1.A
76,6% a 1.B 73,3%.

5

Kolik máte žáků v roce 18/19 v každé I. třídě?

1A 23 žáků
1.B 22 žáků

6

Uveďte, kolik dětí s IVP je ve Vaší škole celkem
a kolem procentuálně v roce 18/19 pro každý
ročník I. stupně.

Celkem 52 dětí
I. ročník

0%

II. ročník

1,9 %

III. ročník

9,6 %

IV. ročník

19,2 %

V. ročník

26,9 %

7

Jméno každé paní učitelky, která učí I. třídu ve
školním roce 2018/19.

Markéta Klierová, Zdeňka Vašířová

8

Jméno každé paní učitelky, která bude učit I.
třídu ve školním roce 2019/20.

Jitka Schwabová, Marie Landrgottová –
pravděpodobně, bez záruky (dotaz na budoucí
rozhodnutí)

9

U každé učitelky, která je třídní učitelkou pro I.
třídu ve školním školní rok 2018/19 uveďte,
kolik let již učí na Vaší ZŠ, a kolik let učí
celkem. Dále pak její věk.

M. Klierová – 17 let na škole, celkem 17 let
Z. Vašířová – 31 let na škole, celkem 31 let
Informace o věku neposkytujeme – ochrana
osobních údajů

10

U každé učitelky, která bude třídní učitelkou
pro I. třídu ve školním školní rok 2019/20
uveďte, kolik let již učí na Vaší ZŠ, kolik let učí
celkem, její věk a kolik I. tříd již vedla.

11

Uveďte, zdali učitelka pro školní rok 19/20
bude vést tuto novou třídu celý I. stupeň, či

J. Schwabová – 27 let na škole, 30 let celkem, 7x
1. třída
M. Landrgottová – 12 let na škole, 20 let celkem,
1x 1.třída
Informace o věku neposkytujeme – ochrana
osobních údajů
Předpoklad je celý I. stupeň, bez záruky (dotaz na
budoucí rozhodnutí)
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zdali se plánuje, že ji povede jen několik let či
jen první rok.
12

Uveďte kolik let na Vaší ZŠ v průměru učitelka
na I. stupni vede I. stupeň.

Přesná informace neexistuje – zpravidla 5 let

13

Uveďte, kolik učitelů na Vaší ZŠ je plný stav dle
požadovaných normativů, a kolik je aktuální
stav pro rok 2018.

Normativ – 31,446
Skutečnost – 25,6

14

Uveďte, jaký věkový průměr učitelů má Vaše
škola.

46

15

Uveďte, kolik učitelů má aprobaci na předmět,
který vyučuje, a kolik nemá.

Informace neexistuje

16

Uveďte kolik žáků po prvním roce školní
docházky zůstalo ve Vaší první třídě / v
procentech za školní rok 16/17, 17/18/ .
Pokud alespoň jedno přechází, prosím uveďte,
a) kolik do jiné třídy na Vaší škole b) kolik na
jinou základní školu.

16/17 – zůstalo 98% - 1 dítě přešlo na jinou ZŠ,1
dítě změnilo třídu v rámci ročníku (přestup na
rozšířenou hudební výchovu)
17/18 –100 % (98 %) – 1 dítě přešlo na jinou ZŠ
(stěhování), 1 dítě se přistěhovalo; celkový stav
nezměněn

17

Uveďte, jaké metody používáte při výuce pro I.
stupeň, jaké osnovy /vlastní či převzaté/.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„Škola plná dětí od rány do večera“
Metody slovní (vyprávění, vysvětlování,
přednáška, práce s textem, rozhovor, kladení
problémových otázek), názorně – demonstrační
(předvádění, pozorování, práce s obrazem,
simulace skutečných událostí, instruktáž),
praktické (napodobování, manipulování,
experimentování, vytváření dovedností),
didaktické hry
Frontální výuka
Skupinová a kooperativní výuka
Individuální a individualizované výuka
Samostatná práce žáků
Projektová výuka

18

Uveďte, zdali používáte metodu frontální
výuky na I. stupni / učitel stojí před tabulí a
dětem vyloží látku, kterou si zapisují/. Pokud
ano, od jaké třídy.

Je to jedna z metod, která se využívá – od 1. třídy

19

Uveďte, zdali používáte metodu frontální
výuku na II. stupni / učitel stojí před tabulí a
dětem vyloží látku, kterou si zapisují/. Pokud
ano, od jaké třídy.

Je to jedna z metod, která se využívá – od 6. třídy

20

Uveďte, zdali užíváte alternativní metody
výuky a jaké.

Matematika – Hejný, brainstorming

21

Uveďte, nakolik se děti sami podílejí na výuce
a probírané látce. A jak.

Informace neexistuje
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22

Jak si vykládáte pojem škola hrou? Požíváte
tento styl? Jak?

Informace neexistuje – dotaz na názor

23

Užíváte metodu prof. Hejného? Pokud ano, na
jakém stupni, v jaké třídě. Užíváte tuto
metodu v každé třídě své školy?

Ano – 1. stupeň – 1.B, 2.A, 2.B, 5.A

24

Uveďte, zdali Vaše výuka využívá metod
montessori a či waldorfské školy.

Ne

25

Pokud ano, jaké.

-

26

Uveďte, zdali vyžaduje domácí úkoly. Od jaké
třídy? Kolik domácích úkolů požadujete v
průměru týdně pro I. – V. třídu. V každém dni?

Ano, od 1. třídy. Na další otázky informace
neexistuje.

27

Uveďte, jak často při výuce děti chodí do
přírody v I. stupni základní školy, jakožto
součást výuky? O kolik hodin jde za měsíc?

Informace neexistuje

28

Uveďte, jak často při výuce děti chodí do
přírody v II. stupni základní školy? O kolik
hodin jde za měsíc?

Informace neexistuje

29

Uveďte, zdali se děti na Vaší škole seznamují s
praktickému dovednostmi a jak? / vaření, šití,
opravy drobných strojů, zámků, drobná
výroba, manuální práce/.

Ano – pracovní činnosti na 1. stupni, Člověk a svět
práce na 2. stupni (dílny, vaření), školní družina

30

Uveďte, jak se děti v I. stupni připravují na
průmysl 4.0. a na užívání moderních
technologií.

2. ročník – předmět Informační výchova, 3. ročník
– volitelný předmět Informatika; kroužek Veselá
věda

31

Uveďte, jak se děti v II. stupni připravují na
průmysl 4.0. a na užívání moderních
technologií.

6. ročník – předmět Informační výchova, 8. a 9.
ročník – volitelný předmět Informatika

32

Uveďte, kolik hodin týdně je věnováno
výpočetní technice. A to v I. – IX ročníku.
Uveďte aprobaci učitele, jeho vzdělání.

1 hodina týdně ve 2. a v 6. ročníku a 1 hodina
týdně ve 3., 8. a 9. ročníku volitelný předmět
VŠ, I. st. ZŠ – Hv
VŠ, Hv + Vv, koordinátor ICT (specializace)

33

Uveďte, zdali je na vaší škole dovoleno užívání
mobilních telefonů.

V případě potřeby, jinak pouze o přestávce

34

Uveďte, od kterého ročníku na ZŠ I. stupně se
vyučují cizí jazyky. Uveďte vzdělání, kvalifikaci,
aprobaci, učitele. Dále pak, jaký stupeň
jazykového certifikátu drží.

3.
PF, Aj
PF, Aj
PF, učitelství pro I. stupeň
Další informace neexistuje.

35

Uveďte, zdali cizí jazyk učí rodilý mluvčí. Kolik
rodilých mluvčí zaměstnáváte?

Ne

36

Uveďte, kolik výletů plánuje Vaše škola pro I. a
II. stupeň do zahraničí/výměnný pobyt.

1

37

Uveďte, jak kolik případů šikany bylo u Vás
řešeno za školní rok 16/17 a 17/18?

16/17 – pokročilá, řešená PČR a okresním
metodikem prevence
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17/18 – počáteční, řešená školním metodikem
prevence
Podle metodiky MŠMT – školní metodik prevence
ve spolupráci s okresním metodikem prevence,
případně PČR

38

Uveďte, jak se řešena šikana na Vaší škole.
Uveďte jaká šikana byla na Vaší škole řešena.

39

Zašlete, jaký máte plán poradenských služeb a
preventivní program.

Viz příloha č. 1

40

Uveďte, kolik žáků se po ukončení I. stupně
hlásilo na gymnázium.

14

41

Uveďte, kolik žáků po ukončení I. stupně bylo
přijato na gymnázium.

8

42

Uveďte, kolik žáků se po ukončení II. stupně
hlásilo na gymnázium.

17

43

Uveďte, kolik žáků po ukončení II. stupně bylo
přijato na gymnázium.

17

44

Uveďte, kolik žáků se po ukončení I. stupně
hlásilo na střední školu s maturitním oborem.

14

45

Uveďte kolik žáků po ukončení I. stupně bylo
přijato na střední školu s maturitním oborem.

8

46

Uveďte, jak komunikuje škola s rodiči. Jak řeší
stížnosti rodičů?

Dle směrnice o řešení stížností

47

Uveďte, jak škola připravuje žáky na život ve
21. století. Užívání komunikačních technologií.

Předmět Informační výchova, volitelný předmět
Informatika, exkurze (Techmania), příprava
prezentací na interaktivní tabuli

48

Uveďte, počet hodin za měsíc, kdy škola
věnuje důraz na komunikaci žáků mezi sebou?

Informace neexistuje

49

Uveďte, počet hodin za měsíc, jaký důraz se
klade na: schopnost vyhledání informace v
tišteném mediu a elektronických análech.

Informace neexistuje

50

Uveďte, počet hodin za měsíc, jaký důraz se
klade na: soft sklils.

Informace neexistuje

51

Uveďte, kolik členů má školská rada, kdo je v
současné době členem školské rady, od kdy a
do kdy.

6
Členové: Jiří Dietz, Soňa Toufarová, Kateřina
Tvrdková, Barbora Velinská, Monika Lesserová,
Drahoslava Peroutková

52

Uveďte, jakým způsobem se volí školská rada.

Rodiče korespondenčně – dle volebního řádu
schváleného Radou města Karlovy Vary dne
31.5.2005.
Učitelé dle volebního řádu schváleného Radou
města Karlovy Vary dne 31.5.2005.

53

Zašlete volební řád.

Viz příloha č. 2

54

Uveďte kolik volitelů je celkem do školské rady
na Vaší škole pro: pedagogickou část a
nepedagogickou část / rodiče a studenti/.

Pro pedagogickou část – všichni učitelé, kteří učí
na 1. a 2. stupni ZŠ (40)
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Pro nepedagogickou část – rodiče všech žáků ZŠ
(484)
55

Uveďte kolik, procent volitelů, volilo celkem
do školské rady na Vaší škole pro:
pedagogickou část a nepedagogickou část /
rodiče a studenti/ v posledních volbách.

Pedagogická část: 82,5 %
Nepedagogická část: 55,6 %

56

Uveďte, jak Vaše škola vede žáky k ekologii?

Exkurze, besedy, témata jsou zařazena do výuky
Průřezová témata v ŠVP
Sběr baterií a elektroodpadu
Recyklace plastů a papíru

57

Jaké mimo školní aktivity Vaše škola nabízí
dětem?

ZUŠ – hudební, výtarný, taneční a literárnědramatický obor. Školní družina – kroužek
„Šikovné ruce“

58

Jak zapojuje Vaše škola rodiče do vzniku
konceptu školy?

Dotazníková šetření (SCIO)

59

Jak zapojuje Vaše škola rodiče do výuky a
mimo školních aktivit?

Účast na kulturních akcích školy, spolupráce při
pořádání škol v přírodě, školních výletů,
výtvarných kurzů, při třídních akcích

60

Jak probíhá hodnocení žáku? Používáte slovní
hodnocení či vyjádřené známkou? A to pro I.
stupeň a pro II. stupeň?

Známky. Dle potřeby i slovně

61

V jakém roce došlo k „zásadní“ rekonstrukci
Vaší školní jídelny?

1997

62

Kolik bylo investováno za posledních 10 let do
Vaší školní jídelny?

2 882 000 Kč

63

Kolik kuchařek/kuchařů vaří ve Vaší školní
jídelně?

2 + 4 pomocný personál

64

Kolik jídel nabízí Vaše školní jídelna denně
svým žákům? /1-5 /

2

65

Kolik Vaše jídelna denně uvaří jídel.

521

66

Uveďte, zdali je Vaše jídelna zapojena do
programu Zdravá školní jídelna.

Ne

67

Uveďte, kolik financí bylo do Vaší školy
investováno za posledních 10 let.

41 410 000 Kč

68

Uveďte, jaká jsou kritéria pro přejetí žáka do
Vaší školy?

Dle směrnice o přijímání žáků (výňatek):
4. Přednostně jsou přijímány děti ze spádového
pobvodu školy, daného vyhláškou Města Karlovy
Vary …., děti zaměstnanců školy a děti do tříd
s rozšířenou výukou estetických předmětů (viz
dále). Při přijímání se přihlíží rovněž k tomu, zda
dítě již nemá ve škole sourozence.
5. Pokud je na zbylá volná místa větší počet
uchazečů, rozhodne se mezi nimi losem.
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69

Podporuje Vaše škola zavedení třídní
uniformy, která by odbourala možnou závist a
šikanu?

Ne

70

Zašlete výroční zprávu za rok 2016 a za rok
2017.

Viz přílohy 3 a 4
http://www.zsazus.cz/index.php/kestazeni/viewcategory/17-vyrocni-zpravy
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