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1. Charakteristika školy: 

Název a sídlo: Základní škola a mateřská škola Valeč, okres Karlovy Vary, příspěvková 

organizace, Podbořanská 32, 364 55 Valeč 

Telefon: 353 399 725 

Vedení školy:Marcela Pavlíčková 

Zřizovatel: obec Valeč 

Právní forma: příspěvková organizace od 1.1. 2003 

IČO: 75006219 

Datum zařazení do sítě škol: 1. 4. 2006 

 

Kapacita školy, přehled součástí školy: 

Základní škola IZO 102 088 161, kapacita 35 ţáků 

Školní druţina IZO 115 200 461, kapacita 25 ţáků 

Mateřská škola IZO 107 542 153, kapacita 20 dětí 

Školní jídelna   IZO 102 640 718, kapacita 100 jídel 

 

Základní škola a mateřská škola je zřizována Obecním úřadem Valeč jako příspěvková 

organizace. Škola je neúplně organizovaná, je dvoutřídní s pěti postupovými ročníky prvního 

stupně, jedním oddělením školní druţiny, jednotřídní mateřskou školou a školní jídelnou 

s kuchyní. U budovy Základní školy a mateřské školy je školní zahrada vybavená 

venkovními, herními prvky. Zahradu vyuţívají děti mateřské školy a ţáci základní školy a 

školní druţiny. V prvním patře budovy jsou dvě kmenové učebny, školní druţina, ředitelna a 

sociální zařízení. V přízemí budovy je třída mateřské školy, loţnice, tělocvična, jídelna, šatna 

a sociální zařízení včetně sprchového koutu. 

 

Vzdělávací program: 

Vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Harmonická 

škola pro ţivot“. Pro všechny ročníky byly zpracovány učební plány, do kterých je začleněna 

tématika ochrany člověka za mimořádných situací, dopravní výchova a výchova ke zdraví.  

Třídy a ročníky: 

Počet postupných ročníků: 5, počet  



Rozdělení tříd:  

I.tř. – 1. a 2. postupný ročník - ??ţáků, vyučující – Marcela Pavlíčková 

II.tř. – 3., 4., 5. postupný ročník - ?? ţáků, vyučující – DiS. Karolína Vávrová 

ŠD – zapsáno ?? dětí, vychovatel – Marcela Pavlíčková, DiS. Karolína Vávrová 

MŠ – zapsáno ?? dětí, vyučující Petruška Jánošková, Michaela Lorencová 

 

2. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

 

Celkový počet pracovníků:10 

Počet pedagogických pracovníků: 6 

 

Pracovní zařazení Kvalifikace Praxe Úvazek 

Ředitelka – učitelka 

Vychovatelka ŠD 

SŠ, doplňkové studium 

vychovatelství, studující 

VŠ 

12 let 1,0 

0,2 

Učitelka ZŠ 

Vychovatelka ŠD 

VOŠ, studující VŠ 2 roky 1,0 

0,5 

Učitelka VŠ 5 let 0,3 

Učitelka ZŠ 

Učitelka MŠ 

Studující VŠ 3 roky 0,2 

1,0 

Učitelka ZŠ 

Učitelka MŠ 

Studující VŠ  0,1 

1,0 

Asistentka pedagoga Kurz asistenta pedagoga 5 let 0,5 

Vedoucí stravování Vyučena v oboru 2 roky 0,5 

kuchařka Vyučena v oboru 30 let 1,0 

uklízečka Vyučena 22 let 1,0 

Topič – údrţbář 

Řidič školního mikrobusu 

Vyučen 20 let 0,7 

DP 

 

 

3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělávání 

Ve školním roce 2018/2019 byli přijati do 1. ročníku ZŠ Valeč 3 ţáci, ţádný ţák ročník 

neopakoval, odklad nebyl uloţen. V 5. ročníku studoval 1 ţák, který dále pokračuje v ZŠ 

Vroutek.  

 



Klasifikace chování:   

Nezaznamenány ţádné projevy šikany. Sníţená známka z chování nebyla udělena.  

Klasifikace vzdělávání: 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 

Počet ţáků 3 6 4 5 1 19 

Prospělo 

s vyznamenáním 

1 1 1 0 0 3 

Prospělo 2 5 3 5 1 16 

Neprospělo 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikováno 0 0 0 0 0 0 

Počet 

omluvených 

hodin 

548 849 660 690 20 - 

Počet 

omluvených 

hodin na 

jednoho ţáka 

182,66 141,5 165 138 20 - 

Počet 

neomluvených 

hodin 

0 0 0 0 0 - 

 

 V ZŠ je ve školním roce 2018/2019 vedeno jedna ţákyně jako integrovaná. Jedná se o ţákyni 

2. Ročníku, pracuje pod vedením asistentky pedagoga. S ţáky, jejichţ poruchy učení to 

vyţadují, pracují učitelky v těsné spolupráci s PPP a dle jejich pokynů. 

 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

4 učitelky si doplňují kvalifikaci studiem na VŠ. Pedagogickým pracovníkům byla přednostně 

umoţňována účast na akcích z oblasti ŠVP, osobnostně sociální výchovy, pedagogické 

komunikace, jazykového vzdělávání, inkluzivního vzdělávání, BOZP.  

Účast na vzdělávacích akcích je značně omezena špatnou dopravní obsluţností.  

 

5. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Základní škola funguje jako sloučené zařízení ZŠ a MŠ, s jedním oddělením školní druţiny a 

školní jídelnou. Děti do školy dojíţdějí ze 7 okolních obcí. Provoz školy je od 6:30 hod. do 

16:00 hod. Spolupráce s rodinami ţáků je převáţně na velmi nízké úrovni. Ţáci jsou vedeni ke 

vzájemnému respektování se, snaţíme se odstranit problém rasové nesnášenlivosti. Snaţíme 

se vytvářet rodinný typ školy, kam děti chodí bez obav a rády. Školu navštěvují i ţáci 

s poruchami učení, kterým je věnována individuální péče.  



Děti z mateřské školy zveme pravidelně do vyučování k 1. ročníku, aby se seznámily se 

školou a jejich přechod do školy byl bezproblémový. 

 

6. Inspekční činnost 

Ve školním roce 2018/2019 byla provedena kontrola ze strany České školní inspekce. Byly 

nalezeny značné nedostatky, na jejichţ nápravě nové vedení ZŠ usilovně pracuje.  

7. Vlastní hodnocení školy za rok 2018/2019 

V tomto roce jsme desátý školní rok pracovali podle ŠVP nazvaného Harmonická škola pro 

ţivot. Tento ŠVP byl vytvořen tak, aby jeho naplňování vycházelo z forem práce, které jsou 

učitelům a ţákům blízké. Tento ŠVP bohuţel dle zjištění ČŠI nevychází z RV ZP a není s ním 

v souladu. Je potřebná urgentní náprava. Nový ŠVP bude v platnosti a účinnosti od 1. 2. 2020. 

 

8. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 

Upravuje § 18 zákona č. 106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů: 

a) Počet podaných ţádostí o informaci: 1 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0  

c) Opisy podstatných částí kaţdého rozsudku soudu: 0 

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodrţení tohoto zákona: 0 

e) Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona: 0 

 

9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2018/2019 byla školy zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, Mléko 

do školy, Obědy dětem, Malá technická univerzita, Záchranný kruh, Ajax, BESIP, inkluzivní 

vzdělávání – asistent pedagoga 

 

10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola nebyla zapojena do vzdělávání v rámci celoţivotního učení.  

 

 



 

11. Projekty financované z cizích zdrojů 

Škola pokračovala v projektu Záchranný kruh, jehoţ garantem je ZZS Karlovarského kraje. 

Obědy ţáků ZŠ jsou hrazeny z projektu Women for women,o. p. s.. Škola začala 

spolupracovat s MAS Vladař, nově se zapojila do projektů pořádaných MAP KV II. 

 

12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Na škole nepracuje odborová organizace.  

V této oblasti jde zejména o spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Karlovy 

Vary a SPC Karlovy Vary, které pomáhají při diagnostikování poruch učení a chování ţáků.  

 


