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Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace 

Ulice, číslo: Školní 264 

PSČ:  348 06 

Město:  Přimda 

Okres:  Tachov 

 

Zřizovatel: Město Přimda, náměstí Republiky 112, 348 06 Přimda 

 

Poslední zařazení do sítě: 

a) Město Přimda usnesením zastupitelstva ze dne 30. 9. 2002 s účinností od 1. 1. 2003 

b) Rozhodnutím MŠMTV ze dne 18. 11. 2002 s účinností od 1. 1. 2003 

Poslední změna v rejstříku škol: 

od 1. 9. 2017 nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 90 

od 1. 11. 2017 byl proveden výmaz ze školského rejstříku:  

79-01-C/001 Základní škola 

denní forma vzdělávání  délka vzdělávání: 9 r. 0 měs. 

dobíhající obor 

 

 

IZO:  škola   102 464 201 

  školní družina  115 900 071 

  školní jídelna  102 628 742 

 

Telefon: škola   374 616 543  

  škola mobil  602 838 802 

  jídelna   374 616 547 

  jídelna mobil  732 991 537 

   

E-mail:  reditel@zsprimda.cz (ředitelka školy) 

  zastupce@zsprimda.cz (zástupce ředitelky školy) 

   

   

Webové stránky: www.zsprimda.cz 

 

Titul, jméno a příjmení ředitelky školy: Mgr. Marcela Husáková 

Titul, jméno a příjmení zástupce: Mgr. Marie Vítková 

 

Školská rada:  Mgr. Tomáš Prchal, Kateřina Šmehylová, Lenka Vysoká,  

Mgr. Martina Daňková, Mgr. Magdaléna Kálalová, Mgr. Marie Vítková, 

Iveta Junková, Lenka Šperková, David Kadlec 

  

mailto:reditel@zsprimda.cz
mailto:zastupce@zsprimda.cz
http://www.zsprimda.cz/
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Materiálně technické podmínky školy 
Základní škola Přimda je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. 

Od 1. 1. 2003 je právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. Jejími součástmi jsou 

školní družina a školní jídelna. Základní škole Přimda jsou zřizovací listinou povoleny tyto doplňkové 

činnosti: hostinská činnost a pronájem nemovitostí. 

Areál školy je poměrně rozlehlý a skládá se ze vzájemně propojených budov školy, školní 

jídelny a dvou tělocvičen. Ke škole dále náležejí dvě hřiště - travnaté a víceúčelové - a skleník. 

K vlastní budově školy přiléhá dále bytovka se dvěma bytovými jednotkami. 

Kromě 9 kmenových tříd jsou ve škole odborné učebny, které jsou pravidelně využívány 

(počítačová učebna, kovodílna, odborná učebna pro výtvarnou výchovu, fyziku a chemii, dějepis 

a zeměpis, studovna s knihovnou, jazyková učebna, přírodopis, dále cvičná kuchyňka, dřevodílna). 

Pro výuku přírodopisu a přírodovědných praktik využíváme rovněž skleník. Pro výuku tělesné výchovy 

jsou k dispozici dvě tělocvičny, víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště. Tyto prostory nejsou dostatečně 

vyhovující pro trénink atletických disciplín. 

Kapacita školy je 320 žáků. K 30. 9. 2019 měla škola 181 žáků v 9 třídách. 

Školu navštěvovali žáci z Přimdy a dalších okolních obcí, z nichž některé jsou v obvodu jiných 

škol: Přimda, Kundratice, Velké Dvorce, Újezd pod Přimdou, Třískolupy, Bor, Rozvadov, Pavlíkov, 

Hošťka, Svatá Kateřina, Třemešné, Diana. Seznam tříd s třídními učiteli je přílohou zprávy (příloha č. 

1). 

Školní družina má tři oddělení. Kapacita školní družiny je 90 dětí. Prostorové podmínky 

a vybavení družin jsou na dobré úrovni. 

Školní jídelna má kapacitu 260 obědů. Počet přihlášených strávníků v letošním roce bylo 197 

(161 žáků, 24 zaměstnanců a 12 cizích strávníků). 

V rámci školy mohly děti navštěvovat zájmové kroužky - keramický, sportovní hry, dovedné 

ruce, pěvecký, hru na kytaru, gymnastiku a výtvarný kroužek. Ve škole působila rovněž pobočka 

hudebního oboru ZUŠ Tachov. Toho využívali naši žáci při výuce hry na různé hudební nástroje 

(keyboard, klavír, flétnu, klarinet, saxofon, cello). 

Vzdělávací program, učební plány 
Na naší škole se vzdělávají žáci od 1. do 9. postupného ročníku. Ve všech ročnících se 

vzdělávalo podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (ŠVP ZV, ZŠ Přimda, 

č. j. 20/2009). Pro všechny ročníky jsou zpracovány osnovy, učební a časové plány.  

Pro žáky 3. a 4. třídy je zajištěn plavecký výcvik v místním plaveckém bazénu. Plavecký výcvik 

nebyl z důvodu mimořádných opatření ukončen a bude pokračovat na začátku dalšího školního roku. 

Pro špatné sněhové podmínky se neuskutečnil lyžařský výcvik pro žáky 7. třídy. 

Učební plány jsou přílohou zprávy (příloha č. 2). 

Přehled pracovníků školy 
Fyzicky je na škole zaměstnáno 27 osob – 19 pedagogů (13 učitelů, 3 vychovatelky, 4 asistentky 

pedagoga – 1 asistentka je současně i vychovatelkou), 4 kuchařky (1 pomocná kuchařka pracuje na 

poloviční úvazek), 4 provozní zaměstnanci (1 uklízečka pracuje na poloviční úvazek).  

3 pedagogičtí pracovníci neměli potřebnou kvalifikaci – 1 učitelka ukončila v průběhu školního 

roku studium na vysoké škole, zbývající dva si kvalifikaci doplňovali studiem.  

Celkový přehled zaměstnanců je přílohou zprávy (příloha č. 3). 
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Zápis do 1. třídy, výsledky přijímacího řízení 
Zápis se uskutečnil 3. 4. 2020. Z důvodu mimořádných opatření probíhal zápis za zvýšených 

hygienických podmínek bez přítomnosti žáků. Škole bylo předáno 22 žádostí o přijetí k základnímu 

vzdělávání. Všechny žádosti byly kladně vyřízeny. V červnu a v červenci byly podány 2 žádosti 

o odklad školní docházky. Žádostem bylo vyhověno.  

Na střední školy a učiliště byli přijati všichni přihlášení žáci.  

Přehled o zápisu a přijímacím řízení tvoří přílohu zprávy (příloha č. 4). 

Distanční výuka 
10. března 2020 bylo vydáno mimořádné opatření, podle kterého byly uzavřeny školy. Od 

tohoto dne probíhala tzv. distanční výuka. Nejdříve byly úkoly zadávány žákům prostřednictvím 

webových stránek školy. V této době byla připravována výuka v rámci Google učebny. Žáci ani učitelé 

s tímto nástrojem do té doby nepracovali, bylo tedy třeba předat žákům přístupové údaje a pomoci 

jim při práci v učebně. Byly připraveny návody, aby mohli pracovat na počítači, notebooku či chytrém 

telefonu. Během distanční výuky se z celkového počtu žáků do Google učebny nepřihlásili pouze dva, 

kteří neměli přístup k internetu. Úkoly jim byly tištěny a předávány. Někteří žáci měli problém s prací 

pomocí chytrého telefonu – i jim byly zadávané úkoly tištěny. V případě potřeby byl žákům zapůjčen 

školní notebook. V případě, že žáci neplnili zadané úkoly, byli kontaktováni rodiče. Problém byl při 

komunikaci s rodiči vietnamských žáků. Zde jsme tuto situaci řešili přes vietnamské rodiče, kteří umí 

dobře česky. I zde se nám podařilo zapojit všechny žáky.   

11. května 2020 byl žákům 9. třídy umožněn návrat do školy, aby se mohli připravit na 

přijímací zkoušky. 25. května se mohli za přísných hygienických podmínek do školy vrátit žáci 

1. stupně a 8. června 2020 byl umožněn návrat do školy i zbylým žákům 2. stupně. Při realizaci 

distanční výuky jsme využili bohatých zkušeností z eTwinningu. 15. června 2020 byla distanční výuka 

zhodnocena vyučujícími na pedagogické radě. 

Protože většina učitelů neměla zkušenost s realizací vyučovacích hodin online 

(prostřednictvím videokonference), tuto formu výuky jsme téměř nevyužívali. Žáci měli možnost 

zúčastňovat se alespoň online hodin českého jazyka, anglického jazyka a matematiky, které probíhaly 

prostřednictvím aplikace Adobe Connect – při těchto online hodinách jsme využívali interaktivní 

tabuli a výukové aplikace (Learning Apps, Kahoot, Quizizz, Quizlet).  

V novém školním roce se musíme zaměřit na proškolení žáků pro práci v Google učebně 

(počítače, notebooky i chytré telefony) a pedagogové musí získat zkušenost s online hodinami, aby  

mohli v případě potřeby tuto formu výuky mohly využít. 

 

Výsledky vzdělávání žáků 
Celkový prospěch žáků zůstává na srovnatelné úrovni s předchozími lety.  

V 1. pololetí školního roku činil průměrný prospěch 1,589. Z celkového počtu 180 žáků (stav 

k 31. 1. 2020) dosáhlo 88 žáků vyznamenání. Z toho 47 žáků bylo hodnoceno samými jedničkami, 

14 žáků neprospělo, 2 žáci nebyli hodnoceni. 

Protože jsme nebyli schopni posoudit, kdo v době distanční výuky plnil zadané úkoly sám 

a kdo s pomocí rodičů, využili jsme možnost vycházet při hodnocení vzdělávání žáků za 2. pololetí 

školního roku 2019/20200 z hodnocení výsledků žáka za první pololetí téhož roku. Na konci 2. pololetí 

došlo ke změně známek pouze výjimečně. U žádného žáka se na vysvědčení neobjevila nedostatečná 

a nevykazovali jsme ani žádné neomluvené hodiny. 
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V 2. pololetí dosáhli žáci průměrného prospěchu 1,563. Z celkového počtu 179 žáků prospělo 

89 s vyznamenáním, z toho 48 žáků mělo samé jednotky.  

Prospěchové tabulky za I. a II. pololetí jsou součástí příloh (příloha č. 5). 

Projektové dny 
V průběhu školního roku jsme pro žáky připravili následující projektové dny: 

- Mikuláš a Vánoce, Masopust (1. stupeň) – tyto dva projektové dny byly určeny žákům 1. stupně 

a jsou součástí projektu Zvyky a tradice, díky němuž si děti připomínají tradice spjaté s těmito 

svátky (průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech) 

- Umění přežít (celá škola) – tento projektový den je součástí zastřešujícího projektu Cvičení 

v přírodě a je určen všem žákům školy; cílem projektu je seznámit žáky se základy ochrany 

člověka za mimořádných situací, s dopravní výchovou, základy první pomoci, turistikou 

a pobytem v přírodě  

- Projektové dny Velikonoce, Den Evropy, Den Země, Pobyt v přírodě a Den bez úrazů se bohužel 

nekonaly. 

Hodnocení školního roku 2019/2020 z hlediska primární prevence 
Ve školním roce 2019/2020 proběhlo na naší škole několik akcí zaměřených na primární 

prevenci. Na prvním stupni jsme uskutečnili projekty zaměřené na vztahy v třídním kolektivu, např. 

Třída plná pohody nebo Kočičí zahrada. Základní znalosti a dovednosti ze zdravovědy a poskytování 

první pomoci si žáci osvojili v rámci projektu Cvičení v přírodě (teoretická podzimní část), ale také 

během plaveckého výcviku.   

Žáci 3. – 5. ročníku se vzdělávali v dopravní výchově, nejprve si osvojili teoretické vědomosti ve 

škole, poté si své dovednosti a znalosti ověřili na dopravním hřišti. 

Žáci 6. ročníku se zúčastnili jednodenního adaptačního kurzu, který pro ně připravila okresní 

metodička prevence Mgr. Petra Veselá. 

Jako eTwinningová škola jsme v roce 2015 získali bronzovou medaili eBezpečnosti, máme 

povinnost dbát na e Bezpečnost (je zařazena i do školního řádu a plánu ŠMP).  11. 2. jsme si 

připomněli Den bezpečnějšího internetu, žáci 6. ročníku tvořili na toto téma plakáty, žáci 8. ročníku 

kromě plakátů vyplňovali kvízy. Této činnosti se věnovali v hodinách anglického jazyka v rámci 

projektu CLIL. Během školního roku žáci zhlédli několik filmů zaměřených na kyberšikanu. 

Naše škola je rovněž zapojena do několika mezinárodních projektů: Přátelství bez hranic, 

projekty v programech Erasmus+ a eTwinning, v nichž žáci uplatní komunikaci v cizím jazyce 

a spolupracují s dětmi z jiných zemí, v rámci prevence jde tedy o projekty zaměřené mimo jiné i proti 

xenofobii. 

Protidrogové prevenci a první pomoci jsou věnovány vyučovací hodiny některých předmětů, 

např. přírodopisu, chemie, občanské a rodinné výchovy, využíváme různých výukových programů 

v PC a filmů dostupných na internetu. Žáci II. stupně se zapojili do interaktivního programu Drogy 

trochu jinak. 

V hodinách ORv a přírodopisu se žáci seznamují se základními poznatky z oblasti sexuální 

výchovy a tematiky poruch příjmu potravy.  O zdravé výživě a hygieně potravin si osvojují vědomosti 

a dovednosti v hodinách vaření v rámci pracovních činností. 

Finanční gramotnosti jsou věnovány hodiny matematiky a ORv. 

Prevenci se rovněž věnují třídní učitelé v třídnických hodinách, vychovatelky v družinách 

i vedoucí zájmových kroužků. 
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Některé plánované akce se kvůli mimořádným opatřením neuskutečnily, případně nebyly 

dokončeny. 

 

Hodnocení školního roku 2019/2020 z hlediska práce výchovného poradce  

Na začátku školního roku seznámila výchovná poradkyně učitele s žáky, kteří jsou v péči 

PPP  Tachov, PPP Plzeň, SPC Horšovský Týn a SPC v Plzni. Výchovná poradkyně poskytla pomoc 

učitelům s vypracováním individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory a zajistila 

schválení těchto plánů v PPP Tachov, PPP Plzeň, SPC Horšovský Týn a SPC Plzeň. 

Během školního roku objednávala žáky na vyšetření v PPP (kontrolní vyšetření, noví žáci po 

konzultaci s rodiči), sjednávala schůzky s rodiči problémových žáků. 

S 9. třídou během školního roku pracovala na portálu „Studuj v Plzeňském kraji“. Seznamovala 

žáky s jednotlivými profesemi a pomáhala s výběrem vhodných škol.  Zjišťovala zájem dětí o studium 

na středních školách v 5., 7. a 9. třídě.  

Výchovná poradkyně zajišťovala spolupráci s SVP Domažlice, sjednávala schůzky s rodiči 

problémových žáků. 

Během školního roku proběhly následující akce: 

 porada výchovných poradců – seznámení se s novými předpisy, možnosti studia na středních 

školách 

 8. a 9. třída – Kam na školu, kam do učení – Tachov  

 SRPMŠ – pozvání výchovných poradců ze středních škol, prezentace středních škol rodičům 

 9. třída – návštěva ÚP Tachov 

 pomoc žákům 5., 7., 8. a 9. třídy s vyplňováním přihlášek na střední školy 

 červen – evidence výsledků přijímacího řízení, jeden žák ze 7. třídy neuspěl při přijímacích 

zkouškách na šestileté gymnázium, dvěma žákům bylo povoleno prodloužení školní docházky  

 setkání výchovných poradců 

 předčasné odchody žáků ze vzdělávání – kulatý stůl Tachov 

 krátké porady na PPP v Tachově – problémoví žáci 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Dlouhodobé cíle ve vzdělávání pedagogických pracovníků vycházejí zejména z potřeby 

dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru a z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů 

s nejmodernějšími poznatky v oborech, které vyučují. 

Krátkodobé cíle školy jsou zajišťovány vzdělávacími akcemi, které zajišťuje KCVJŠ Plzeň a NIDV 

Plzeň. Dále se pedagogové účastní školení, která jsou zajišťována vzdělávacími agenturami. Každý 

pedagog získává nové poznatky studiem odborné literatury. 

Ve školním roce 2019/20 se na naší škole zúčastnilo dalšího vzdělávání celkem devět 

pedagogických pracovníků (příloha č. 6):  

Mgr. Jana Anděl Valečková 

Mgr. Martina Daňková 

Věra Frančáková 

Martina Kubaštová Horáčková 

Mgr. Marcela Husáková 

Mgr. Magdaléna Kálalová 

Mgr. Kateřina Porazíková 

Jana Sedláková 
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Mgr. Marie Vítková 

Jeden vyučující si doplňuje vzdělání na Fakultě tělovýchovy a sportu v Praze. Jedna vyučující 

dokončila studium na Pedagogické fakultě v Plzni. 

            Učitelé se pravidelně setkávají na schůzkách předmětové komise a metodického sdružení, kde 

si předávají zkušenosti. 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
Dobré výsledky vzdělávací práce školy byly prezentovány především prostřednictvím soutěží. 

Největším letošním úspěchem žáka naší školy je 1. místo v okresním kole olympiády v anglickém 

jazyce. Ojedinělých dobrých individuálních výsledků dosáhli žáci ve sportovních soutěžích. Řada 

soutěží se neuskutečnila. Přehled soutěží a jejich výsledky jsou přílohou (příloha č. 7). 

Práce školy je prezentována na našich webových stránkách, v Přimdském zpravodaji 

a v Tachovském deníku. 

Spolupráce s rodičovskou veřejností se uskutečňuje zejména v průběhu třídních schůzek a při 

individuálních pohovorech s rodiči. Problémy jsou řešeny třídními učiteli přímo se zákonnými zástupci 

dětí ve spolupráci s vedením školy. 

Během školního roku se uskutečnily ve spolupráci s rodiči (Školskou radou) také některé 

mimoškolní akce (tradiční Vánoční zpívání).  

Spolupráce školy se zřizovatelem 
Spolupráce se zřizovatelem je velice dobrá. Zástupkyně ředitelky školy je členkou 

zastupitelstva města. Zřizovatel využívá různé dotační tituly, které umožňují zlepšit prostředí ve 

škole. Letos díky těmto dotacím došlo k výměně podlahové krytiny v chodbě v II. patře. 

Výsledky inspekční činnosti a kontrol 
Ve dnech 11. – 22. listopadu 2019 proběhlo testování ČŠI zaměřené na matematickou 

gramotnost žáků 6. třídy. 

V únoru byla provedena kontrola KHS Plzeňského kraje – byly odebrány stěry na vyšetření 

celkového počtu mikroorganismů a koliformních bakterií. 

Cvičný požární poplach se neuskutečnil. 

Opravy a údržba 
Během letních prázdnin došlo k odstranění havárie na toaletách v přízemí budovy. 

Byly vymalovány dvě kmenové učebny. 

Byly provedeny potřebné revize a opravy. 

Hospodaření školy za rok 2019 
Rozbor je přílohou výroční zprávy (příloha č. 8). 

Rozvojové a mezinárodní programy 
Ve školním roce 2019/20 jsme se zapojili do 4 eTwinningových projektů (Zeichne, was ich dir 

sage – Bilddiktat im Deutschunterricht; Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka; Vianoce na 

mieru; Učím, učíš, učíme), dvou eTwinningových her (Vánoce, Vánoce přicházejí… do naší školy 

a eTwinning na doma), dvou projektů v rámci programu Erasmus+ (WATER a CLIL across the borders 

– enjoy and learn), dále do projektu „Handel“ (financován z programu Erasmus+, my se jej účastníme 

pouze jako eTwinningoví partneři) a dvou projektů v rámci iEARN (Water is life a Teddy Bear Project). 

Komunikačními jazyky projektů byly angličtina, němčina, čeština a slovenština. U dvou projektů – 
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Zeichne, was ich dir sage – Bilddiktat im Deutschunterricht a WATER) jsme podali žádost o certifikát 

kvality. 

Dalšími mezinárodními projekty byly Záložka do knihy (česko-slovenský projekt se ZŠ s MŠ Belá 

nad Cirochou) a Přátelství bez hranic – Priateľstvo bez hraníc (finanční dotaci od Plzeňského kraje 

jsme použili na návštěvu šesti žáků 5. třídy v naší partnerské škole v Mielżynu v Polsku).  

eTwinning 

Zeichne, was ich dir sage – Bilddiktat im Deutschunterricht 

Na projektu spolupracovaly školy z Polska (2 školy), Slovinska, Španělska a České republiky. 

Cílem projektu bylo rozvíjet slovní zásobu v německém jazyce. V úvodu projektu se žáci představili 

a popsali svoji školu. Vytvořili avatary a stručně se představili. Podle popisu přiřazovali jména 

partnerů k jejich avatarům. Přečetli si popisy partnerských škol a podle těchto textů se snažili 

nakreslit školy v Polsku, Slovinsku a Španělsku. Vytvořili společný adventní kalendář. Poté pracovali 

v mezinárodních týmech. První skupina připravovala obrazové diktáty (hádanky) na téma Sport 

a volný čas, druhá na téma škola, třetí se věnoval módě a čtvrtá jídlu a pití. Z jednotlivých témat 

vytvořili žáci společné elektronické knihy. Žáci měli rovněž možnost zúčastnit se společných online 

hodin. Na závěr jsme projekt společně zhodnotili. 

Do projektu se zapojili žáci 8. a 9. ročníku. 

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/91519/home. 

Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka 

Jedná se o česko-slovenský projekt zaměřený na ekologii, neboť letošním tématem vyhlášeným 

Evropskou komisí jsou Klimatické změny a environmentální problémy. Práci jsme zahájili v druhém 

pololetí, kvůli uzavření škol jsme ji však museli brzy přerušit. Projekt bude pokračovat v příštím 

školním roce, určen je zájemcům z celé školy. 

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/110292.     

Vianoce na mieru 

Jednalo se o krátkodobý česko-slovenský projekt s vánoční tematikou, do něhož se zapojili žáci 

5., 6., 8. a 9. třídy. S kamarády na Slovensku si vyměnili vánoční přáníčka a drobné dárky. 

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/101975. 

Učím, učíš, učíme 

Jednalo se o česko-slovenský projekt, v němž byla uplatněna metoda tzv. vrstevnického učení. 

Žáci 5. tříd z Přimdy a Rimavské Soboty měli za úkol vytvořit různé pracovní listy a výukové materiály 

pro žáky ze ZŠ a PŠ U Trojice v Havlíčkově Brodě a MŠ Přimda. Projekt zahrnul téměř všechny 

vyučovací předměty na 1. stupni. 

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/95010.     

eTwinning na doma 

Projekt byl vytvořen českou NSS v době uzavření škol z důvodu epidemie koronaviru. Na 

zájemce z řad žáků čekaly čtyři úkoly:  

1. Jaro za oknem aneb jak to vidím já (úkolem bylo sepsat krátký příběh nebo složit básničku) 

2. Co děláme s rodinou, na co jindy nebyl čas (žáci měli vyfotit, co v době uzavření škol dělají 

s rodinou) 

3. Relaxujeme tvořivou činností (žáci měli vyfotit, natočit na video nebo popsat nějakou 

rukodělnou aktivitu) 

https://twinspace.etwinning.net/91519/home
https://twinspace.etwinning.net/110292
https://twinspace.etwinning.net/101975
https://twinspace.etwinning.net/95010
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4. eTwinning challenge – buďte kreativní (úkolem bylo „rozhýbat“ eTwinningové postavičky 

– natočit krátký animovaný film) – v této části získala velké uznání práce Šárky Houzarové 

Do projektu se zapojili žáci 6., 8. a 9. ročníku. 

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/113368.   

Erasmus+ 

WATER 

Do projektu se zapojili žáci navštěvující ERAklub a konverzaci v angličtině. Začleněn byl i do 

hodin přírodopisu, přírodovědných praktik, angličtiny v 6. a 8. ročníku a českého jazyka 

v 8. a 9. ročníku.  

Na projektu zaměřeném na přírodu v našem okolí a vodu zvláště spolupracovaly tři slovanské 

školy: česká, slovenská a polská; koordinátorem projektu byla slovenská škola. Na podzim 2019 jsme 

se věnovali dokončení projektových výstupů a uskutečnili jsme výstavku v Muzeu Českého lesa 

v Tachově. 

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/38522.   

Projekt byl na portálu EPRP ohodnocen jako příklad dobré praxe. V soutěži o Evropskou 

jazykovou cenu Label postoupil do druhého kola, cenu však neobdržel. Podali jsme žádost o certifikát 

kvality. 

CLIL across the borders – enjoy and learn 

Na projektu spolupracují partneři z České republiky, Polska, Slovenska a Srbska v rámci 

programu Erasmus+, naše škola je koordinátorem projektu. Do projektu jsou zapojeni žáci 

6., 8. a 9. ročníku. Projekt bude pokračovat i v příštím školním roce. Vzhledem k tomu, že kvůli 

dokončení projektových aktivit bude patrně nutné prodloužit projektové období, stojí za zvážení, zda 

v příštím školním roce nepřizvat do projektu i žáky současné 5. třídy, kteří již mají zkušenosti 

s projekty mezinárodní spolupráce. 

Do projektu se zapojili žáci navštěvující ERAklub. Začleněn byl do hodin angličtiny 

v 6. a 8. ročníku a konverzace v angličtině. Tématem projektu je využívání metody CLIL v různých 

vyučovacích předmětech. V prvním roce projektu jsme se věnovali těmto vyučovacím předmětům: 

zeměpis, chemie, informatika, dějepis, matematika a výtvarná výchova (některým jen okrajově – 

z důvodu přerušení prezenční výuky dne 11. března 2020). 

Uskutečnila se pouze mezinárodní vzdělávací aktivita žáků na Slovensku (prosinec 2019), 

vzdělávací aktivita v Srbsku (plánovaná na květen 2020) musela být z důvodu epidemie koronaviru 

odložena. Uskutečnili jsme alespoň společnou online hodinu zeměpisu a matematiky. 

O dalším vývoji projektu bude rozhodnuto po letních prázdninách.  

Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/91440. Fotografie 

z projektových aktivit jsou umístěny na nástěnce ve škole. 

Von Güterschaft bis Bitcoin - der Handel rollt weiter 

Projekt realizují partneři z Polska (koordinátoři projektu), Španělska, Řecka a Bulharska v rámci 

programu Erasmus+. Naše škola je zapojena pouze jako eTwinningový partner – projektu se zúčastnili 

žáci 9. třídy, v době uzavření škol se připojili i někteří osmáci. V úvodu projektu měli žáci za úkol se 

představit a vyplnit dotazník o svém budoucím povolání. Jednotlivé úkoly se věnovaly dějinám 

obchodu a řemesel, cechům, obchodním cestám, mincím atd. V době uzavření škol měli žáci možnost 

účastnit se společných projektových online hodin. Projekt bude pokračovat i v následujícím školním 

roce, otázkou je, zda i za naší účasti, neboť 9. třída končí svoji školní docházku. 

https://twinspace.etwinning.net/113368
https://twinspace.etwinning.net/38522
https://twinspace.etwinning.net/91440
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Zde je odkaz na TwinSpace projektu: https://twinspace.etwinning.net/95355. 

iEARN 

Water is life 

Projekt WATER realizovaný v rámci programu Erasmus+ se nám podařilo propojit s projektem 

Water is life, který v rámci iEARN koordinují Australané. Díky tomu měli naši žáci, pracující na 

projektu WATER možnost sdílet své zkušenosti s dětmi z Íránu, Tchaj-wanu, USA,… 

Webová stránka projektu je k dispozici zde: https://iearn.org/cc/space-2/group-437. 

Teddy Bear Project 

Projekt byl určen žákům 6. ročníku, kteří si měli s vrstevníky na Tchaj-wanu vyměnit plyšového 

maskota, jenž by z nového působiště posílal domů pravidelně zprávy v angličtině. Z důvodu uzavření 

škol jsme stihli připravit pouze úvodní aktivitu – představení se.  

Webová stránka projektu je k dispozici zde: https://iearn.org/cc/space-2/group-94.  

Projekt Záložka do knihy 

Žáci vytvořili záložky do knih a své výtvory si vyměnili s žáky z partnerské školy ZŠ s MŠ Belá 

nad Cirochou na Slovensku.  

 

Projekty podpořené Plzeňským krajem 

Přátelství bez hranic – Priateľstvo bez hraníc 

Mezinárodní projekt mezi ZŠ Přimda, ZŠ A. Sládkoviča Sliač (Slovensko) a ZSP Mielżyn (Polsko) 

finančně podpořil Plzeňský kraj částkou 30.000,- Kč z programu Podpora mezinárodní spolupráce 

v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2019. Díky dotaci se 

mohlo 6 žáků 5. třídy a 2 vyučující zúčastnit ve dnech 14. – 18. října 2019 diseminačních aktivit 

projektu WATER v polském Mielżynu. Tím se nám podařilo rozšířit dopad projektu WATER i na žáky 

1. stupně. 

V letošním roce jsme podali novou žádost Plzeňskému kraji, dotační program však byl z důvodu 

epidemie koronaviru zrušen. 

Ve zdravém těle zdravý duch   

Na podporu tělovýchovy a sportu jsme v roce 2019 obdrželi částku 10.000,- Kč a v roce 2020 

částku 15.000,- Kč z programu Mikrogranty pro oblast školství a mládeže. Tuto dotaci využíváme na 

nákup odměn za soutěže organizované školou (Přimdský delfín, Žákovský triatlon,…).  

OP VVV 

Vše pro děti II 

Naše škola využila možnosti 63. výzvy OP VVV a podala projektovou žádost pod názvem Vše 

pro děti II, využili jsme i šablony pro školní družinu. Během projektu mohou žáci navštěvovat 

doučování z českého a anglického jazyka a matematiky, dále klub zábavné logiky, čtenářský klub 

a klub komunikace v cizím jazyce. Učebna fyziky – chemie je vybavena 10 notebooky, které žáci 

využívají při výuce pro různá měření, laboratorní práce atd. Pro žáky jsou organizovány projektové 

dny ve škole a mimo školu. Po celou dobu trvání projektu bude ve škole pracovat kariérová 

poradkyně. Projekt bude pokračovat i ve školním roce 2020-21. V roce 2019 bylo také zakoupeno 

10 tabletů do školní družiny. 

https://twinspace.etwinning.net/95355
https://iearn.org/cc/space-2/group-437
https://iearn.org/cc/space-2/group-94
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