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Mate ská škola Klimentov, okres Cheb, p ísp vková organizace 

Klimentov 118 

354 71 Velká Hle sebe 

 

Kontakt: 

Telefon: 354 622 277 

Fax: 354 622 277 

E-mail: MSKlimentov@seznam.cz 

Web: www.velkahledsebe.cz/ms-
klimentov 

Z izovatel: Obec Velká Hle sebe, Plze ská 32, 353 01 Velká Hle sebe 

Vedení školky: 

Zde ka erná, editelka 

 

Základní údaje o škole 

Mate ská škola -  kapacita 28 d tí 
Školné v roce 2016/2017: 500,- K      
Mate ská škola: po et t íd: 1 
Po et d tí: 28           
Školní jídelna: ano 
Pedagogi tí pracovníci: 2 u itelky (všechny 
kvalifikované) 
Nepedagogi tí pracovníci: 3osoby  
Provozní doba školy: pond lí - pátek od 6:30 do 
16:30 hodin 
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P ehled pracovník  školy k 30. 6. 2017 

 Fyzický 
po et 

P epo tený 
po et 

U itelé ZŠ 12 10,86 

Vychovatelky ŠD 2 0,75 

Asistent pedagoga 4 2,13 

U itelky MŠ 4 3,65 

Pracovníci ŠJ 3 2,6 

Provozní 
zam stnanci 

5 4,2 

 

V kové složení pedagogických pracovník  

V k Do 30 let 31-40 41-55 Nad 55 Prac.d chodci

Po et 0 4 9 5 2 

 

 

Integrace žák  se speciálními vzd lávacími pot ebami 

Na konci školního roku 2016/17 jsme m li 22 
žák  s individuální integrací a 4 žáky se 
zdravotním znevýhodn ním. Na škole 
pracovali 4 asistenti pedagoga. 

Náprava vývojových poruch u ení 
(navšt vovalo ji 8 žák  s IVP) byla na naší 
škole realizována formou dvou vyu ovacích 
hodin týdn  pod vedením 2 paní u itelek 
s odbornou kvalifikací. S žáky se pracovalo 
podle individuálních plán , které vznikaly ve 
spolupráci s PPP v Chebu, SPC v M. Lázních 
a SPC v Plzni, dále výchovného poradce a 
u itel  vyu ujících žáka. S t mito plány byli 
seznámeni zákonní zástupci a všichni vyu ující žáka. Individuální p ístup byl zohledn n i p i 
klasifikaci dle doporu ení ŠPZ. Žák m se SVP byly také zakoupeny pom cky doporu ené 
v podp rných opat eních ŠPZ. 
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Základní škola a Mate ská škola 
Stará Voda 

Základní škola a Mate ská škola Stará Voda, okres Cheb, p ísp vková organizace  

Stará Voda 125 

353 01 Mariánské Lázn  

Kontakt: 

Telefony: ZŠ 354 691 307  

              MŠ 703 340 787                  

E-mail: zsstaravoda@seznam.cz 

Web: www.zsstaravoda.estranky.cz 

Vedení školy: Mgr. Martin Vlasák, editel 

Z izovatel:Obec Stará Voda, Stará Voda 88, 353 01 Stará Voda 

je p ísp vkovou organizací Obce Stará Voda, 
skládá se z jednot ídní základní školy s 1. - 5. 
ro níkem, mate ské školy, školní družiny a 
školní jídelny.  Snažíme se, aby se d ti cítily v 
naší škole spokojen , aby bezproblémov  
p ešly z mate ské do základní školy, aby 
dostaly kvalitní základy pro další vzd lávání. 

 

 

 

Základní škola vyu uje podle vlastního vyu ovacího programu Základní škola. 

Podmínky pro existenci integrované mate ské a základní školy jsou pom rn  dobré. Základní škola 
Stará Voda využívá výhodné místní podmínky, které umož ují škole ú eln  plnit p edm t innosti a 
výchovn  vzd lávací cíl školy. Základní škola byla p vodn  dvout ídní, vlivem úbytku žák  došlo 
v roce 1996 k integraci základní a mate ské školy do budovy základní školy. Umíst ní mate ské a 
základní školy v jedné budov , spole ná innost mate ské školy a školní družiny v dob  od 14-ti do 
15,30 hodin a také spole ná zájmová innost MŠ a 
ZŠ jako jsou besídky, karnevaly a dny otev ených 
dve í napomáhají bezproblémovému p echodu d tí 
z mate ské do základní školy.  V sou asné dob  
vyu ují na základní škole Martin Vlasák / J, M, 
AJ, HV/ a Jana Pönitzová /PR, VV, TV, PrV/ vede 
také školní družinu.  V mate ské škole je u itelkou 
Veronika Kretschmerová. Školnicí je Margita 
Kroftová. Chod školní jídelny zajiš uje Ludmila K ížová.  
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Vyu ování základní školy probíhá ve 2. t íd  
v l. pat e budovy, ve t íd  jsou rovn ž 
umíst ny 4 po íta e, které jsou propojeny 
sítí s po íta em v editeln  a které jsou 
ur eny pro výuku žák . ZŠ Stará Voda 
využívá k výuce žák  11 výukových 
program  CD Rom.  Škola využívá DVD, 
p ehráva e CD, kopírku, nást nné obrazy a 
tabule, názorné pom cky. V 1. t íd  základní 
školy je nyní t locvi na. V p ízemí budovy se 
nachází t ída, jídelna a kuchy ka mate ské 
školy, prostory  družiny,  a sociální za ízení 
mate ské školy. Výuka t lesné výchovy 
probíhá v t locvi n  a také na h išti místní 
t lovýchovné jednoty,  hodiny výtvarné 
výchovy se uskute ují ve t íd , pracovní 
innosti ve t íd  a také na školní zahrad . 

Hudební výchova probíhá s doprovodem klavíru a kytary, rytmických nástroj , zp v a t lesné 
cvi ení bývají za azovány rovn ž jako relaxa ní prvek p i nau ných p edm tech a využívány 
v rámci besídek. Výchovn  vzd lávací innost základní školy probíhá dle ro níhoplánu práce, který 
zahrnuje úkoly v oblastech mravní a estetická výchova,  enviromentální výchova, prevence sociáln  
patologických jev , exkurze, výlety, kulturní akce – besídky, dny otev ených dve í, sout že. innost 
všech sou ástí ZŠ je koordinovaná a navzájem se ovliv uje, spolupracujeme p i p íprav  

p edškolák  a p i p ípraváchspole ných akcích /besídky, výlety/. 
Hlavním výchovn  vzd lávacím cílem školy je vzd lávání a 
výchova žák , kte í se pln  integrují do nového typu 
otev ené spole nosti po vstupu R do Evropské unie. 
Pedagogi tí pracovníci p sobí na rozvoj vlastností žák , které 
žák m pomohou lépe se zapojit do této spole nosti: 
sebev domí, sebekontrola, um ní sám se rozhodnout, 
samostatnost  v rámci stanovených pravidel, chování dle 
dohodnutých pravidel, vztah starších k mladších, vhodné 
chování  
k p íslušník m jiných ras a kultur. Naše výchovné zásady: 
d slednost, p ísnost, pedagogický takt, porozum ní, 
nep ipomínání soc. situace v rodin , empatie, neužívání 
jakýchkoli t lesných trest , partnerský p ístup k žák m, motivace 
pochvalou, vlídnost, koncep nost výchovné práce /plán 
práce/.Umíst ní mate ské a základní školy v jedné budov , 
spole ná innost mate ské školy a školní družiny a také spole ná 
zájmová innost MŠ a ZŠ jako jsou besídky, karnevaly a dny 

otev ených dve í  napomáhají bezproblémovému p echodu d tí z mate ské do základní 
školy.Vyu ujeme podle vlastního výchovn  vzd lávacího programu U íme se s písni kou, 
s rozší enou výukou hudební výchovy  a instrumentací na zobcové flétny, vlastní písni ky 
napomáhají výuce v hlavních vyu ovacích p edm tech. 
 
 
 
 
 
 




























































































































































































































































































































