Charakteristika
školy
Umístění školy
Základní škola Chlumčany se nachází v okrese Plzeň-jih, 16 kilometrů jižně od
Plzně. Naši školu navštěvují žáci nejen z Chlumčan a jejich části Hradčan, ale i
spádových obcí Dnešice a Přestavlky. V případě zájmu rodičů přijímáme žáky i z
dalších obcí. Škola se skládá z komplexu tří navzájem propojených budov: staré,
nové a tělocvičny. Stará budova školy byla vystavěna v roce 1914, nová budova
školy byla otevřena roku 1965 a tělocvična roku 1966. Součástí školy je též
víceúčelové sportovní hřiště a ekologická školní zahrada, na jejíž realizaci jsme
získali prostředky z nadačního fondu Zelený poklad.

Úplnost a velikost školy
Jsme plně organizovaná vesnická základní škola s I. i II. stupněm. Kapacita naší
školy je 350 žáků. V každém ročníku máme 1 - 2 třídy. Průměrný počet žáků ve
třídě je 21. Součástí školy je též jedna třídy školní družiny s ranním a odpoledním
provozem, kterou využívá 25 - 30 žáků 1. - 3 ročníku.

Vybavení školy
Ve škole se nachází 14 kmenových a 6 odborných učeben a jedna třída školní
družiny. V budově školy je nově zrekonstruovaná kuchyně a jídelna s kapacitou 300
obědů denně. K výuce tělesné výchovy je k dispozici tělocvična a víceúčelové
sportovní hřiště. K výuce i relaxaci je možné také využít ekologickou školní zahradu.
Žákům je k dispozici studovna, kde mohou vyhledávat informace v encyklopediích
nebo sledovat naučné pořady v televizi, využít video, přehrávač DVD a počítač s
dataprojektorem. Studovna obsahuje i školní knihovnu, která je každoročně
doplňována novými výtisky. Žáci využívají též přístupu k Internetu v počítačové
učebně a to nejen v hodinách výuky, ale i v odpoledních hodinách dvakrát v týdnu.
V druhé počítačové učebně je učitelům i žákům k dispozici interaktivní tabule a
dataprojektor. Učitelská knihovna je umístěna do prostor studovny, aby k ní učitelé
měli neomezený přístup. Neomezený přístup mají učitelé též k Internetu.

5

Z přidělených financí na učební pomůcky se nejdříve obstarávají potřebné
učebnice a ze zbylých prostředků se pořizují učební pomůcky na základě
požadavků jednotlivých učitelů. Učebny jsou vybaveny didaktickou technikou a
pomůckami dle finančních možností. Rovněž tělocvična je vybavená jen tím
nejzákladnějším.
Podle finančních možností se postupně snažíme zlepšovat prostředí školy, např.
nové dveře ke třídám, výměna oken, renovace podlah ve třídách, vymalování
učeben a chodeb. Škola se potýká s nevyhovujícím sociálním zařízením jak pro
žáky, tak pro dospělé.

Charakteristika pedagogického
sboru
Ve škole pracuje 20 pedagogických pracovníků a 10 nepedagogických
zaměstnanců. Průměrný věk učitelů je 40 let, délka praxe 14 let. Většina učitelů má
vysokoškolské pedagogické vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání doplněné
pedagogickým minimem. Aprobovanost výuky je kolem šedesáti procent. Na škole
pracuje výchovná poradkyně. Všichni učitelé se průběžně účastní dalšího
vzdělávání týkající se jejich aprobačních předmětů, pedagogiky a psychologie.
Jsme registrování v projektu Tvořivá škola, učitelé se účastní seminářů a získané
vědomosti a materiály aplikují ve výuce.

Dlouhodobé projekty
Naše škola je zapojena do projektu Adopce na dálku, v rámci kterého podporuje
chlapce v Bolivii. Klademe důraz na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu
a tak se kromě jiného každoročně účastníme soutěže Západočeských sběrných
surovin ve sběru starého papíru a plastových víček, spolupracujeme s Obecním
úřadem Chlumčany při úklidu obce a máme v budově školy kontejner pro sběr
suchých článků.
Škola má vypracovaný Program primární prevence sociálně patologických jevů
s velmi širokým záběrem. Jsme zapojeni do preventivního programu Policie ČR s
názvem Ajax. Náš školní sportovní klub je členem Asociace školních sportovních
klubů a v oblasti sportu dosahují naši žáci dlouhodobě výborných výsledků.
Vedeme žáky i k účasti ve vědomostních olympiádách a soutěžích, výtvarných
soutěžích a soutěžích se zdravotní a dopravní tématikou. Žáci prvního stupně se
účastní projektu Zdravé zuby. Jsme zapojeni do akce „Mléko do škol“. Při škole
pracují dvě oddělení Chlumčanského dětského pěveckého sboru s dlouholetou
tradicí, které každý rok pořádají několik vystoupení pro veřejnost. Každoročně mají
naši žáci možnost výběru z nabídky školních kroužků.
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Spolupráce s rodiči a jinými
subjekty
Spolupráce s Obecním úřadem v Chlumčanech je dobrá, obec se snaží vyjít
škole vstříc. Pro další příznivý rozvoj školy je nevyhnutelné, aby byla spjata s
životem obce. Proto udržujeme úzký styk a spolupráci nejen s obecním úřadem, ale
Mateřskou školou v Chlumčanech a dalšími zájmovými organizacemi v obci.
Škola dále spolupracuje s Pedagogicko–psychologickou poradnou Plzeň–jih a
ZUŠ Dobřany, jejíž učitelé v odpoledních hodinách vyučují přímo v prostorách naší
školy.
1.1.2006 byla zřízena tříčlenná Školská rada – určený zástupce obce, volený
zástupce školy a volený zástupce rodičů. Na škole také funguje Rada rodičů, jsou v
ní zástupci rodičů z každé třídy. Na pravidelných schůzkách jsou informováni o
veškerém dění na škole, na třídních schůzkách tak mohou informovat ostatní
rodiče. Třídní schůzky se konají dvakrát ročně (listopad a duben), a samozřejmě je
vždy možné dohodnout si individuální termín návštěvy ve škole. Škola také vydává
několikrát ročně Zpravodaj pro rodiče, jehož výtisk obdrží každý žák. Důležité
informace zveřejňujeme i na webových stránkách školy.
Pomoc rodičů škole je převážně materiální (materiál na výrobky pro výtvarnou
výchovu nebo pracovní vyučování). Rodiče se zapojují i při vedení kroužků v
odpoledních hodinách (orientální tance, šachy).
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