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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  
 

Základní údaje o škole 
 
Název:     Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace 

Sídlo:       Palachova 400/37, 400 01  Ústí nad Labem 

IČO:    44553153 

E-mail:     sekretariat@zspalachova.cz 

Telefon:  +420475210376 

www:    zspalachova.cz 

Zřizovatel:  Statutární město Ústí nad Labem, IČO: 00081531 

                   Velká Hradební 8, 401 00  Ústí nad Labem 

 

Školská rada:         zřízena 16. 6. 2005, 6 členů, předseda Radek Sattler 

Ředitel školy:               od 1. 8. 2009 Mgr. Marek Plch 

Zástupce ředitele:       od 1. 8. 2009 Mgr. Jitka Olšaníková 

 

součásti školy  kapacita 

Základní škola 600 

Školní družina 100 

Výdejna školní jídelny  300 

 
Škola poskytuje žákům vzdělání podle zákona 561/2004 Sb. a s ním souvisejících vyhlášek 

a novelizací. Na škole se vyučuje podle výchovně vzdělávacího programu Základní škola 

16 847/96 – 2 a podle ŠVP Modrá škola.  

„Zdravotně postiženým žákům a žákům s poruchami učení a chování je věnována péče 

podle druhu postižení. Škola postupuje podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky MŠMT 

č.73/2005 Sb. a doporučení odborných lékařů, pedagogicko psychologické poradny a dalších 

poradenských, klinických a diagnostických zařízení.  

Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2009/2010 bylo na škole 17 tříd a 4 oddělení ŠD. Na konci školního roku 

měla škola 392 žáků, z toho 100 žáků bylo zapsáno v ŠD.  

 
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na 

třídu 

1. stupeň ZŠ 10 214 21,4 

2. stupeň ZŠ 7 178 25,43 

Školní družina 4 100 x 

Školní jídelna ZŠ x 210 x 

 

mailto:sekretariat@zspalachova.cz
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Materiálně - technické podmínky  
 

Budova, učebny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školní budova je stará 80 let, postupnými 

opravami, rekonstrukcemi a údržbou je 

v celkem dobrém technickém stavu.  

Největším problémem je nízká úroveň 

hygienických zařízení pro žáky i 

zaměstnance a potřeba rekonstrukce 

rozvodu vody a kanalizace.  

Školní výdejna stravy  Staré nevyhovující vybavení bylo nahrazeno 

novým – výdejní pult, regály, odkládací 

vozíky, várnice. Celý prostor byl nově 

vymalován.  

   

Odborné učebny  Odborných učeben je celkem 10.   

- Jazyková učebna I.  

- Jazyková učebna II.  

- Učebna mediální výchovy 

- Učebna přírodopisu 

- Učebna Fy a CH 

- Učebna M a Z 

- Učebna VT 

- Učebna Vv 

- Školní kuchyňka 

- Školní dílna 

Odborné učebny jsou využívány k výuce na 

základě rozvrhů odborných učeben.  

Žákovský nábytek Ve třídách je stavitelný nábytek zohledňující 

rozdílnou výšku žáků. Ostatní nábytek 

(skříně, police), který je mnohdy nesourodý a 

zastaralý je třeba obměnit 

Učebnu VT je třeba vybavit stavitelnými 

pojízdnými židlemi ( požadavek KHS ).  
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Vybavení kabinetů a sboroven, kanceláří  Kabinety, sborovny a kanceláře jsou 

vybaveny starým nebo poškozeným  

nábytkem. Ve školním roce 2009/2010 byl 

nábytek obnoven v kancelářích vedení školy.  

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

Vybavení učebními pomůckami se každý rok 

doplňuje podle aktuální potřeby a 

požadavků.  Každým rokem se doplňují i 

pomůcky a hračky do školní družiny. 

 

 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Učebnice se nakupují podle požadavků a 

potřeb učitelů při respektování finančních 

dotací určených k tomuto účelu. Na 1.stupni 

převládají učebnice a pracovní sešity 

z nakladatelství Nová škola Brno, a na 2. 

stupni z nakladatelství Fraus, kterého jsme 

partnerskou školou. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

Počítače jsou umístěny celkem ve čtyřech 

učebnách (Jazyková učebna 1, učebna VT, 

učebna mediální výchovy a učebna M a Z ), 

ve sborovně, kanceláři ekonomky, školní 

družině a na sekretariátu školy. Všichni 

učitelé mají k dispozici notebooky.  

Převážná většina počítačů je starší více jak 

4 roky, notebooky více než 2 roky. 

Vysokorychlostní připojení k internetu 

zabezpečuje společnost Metropolnet.  

Ve třech učebnách je dataprojektor, jedna 

učebna je vybavena  interaktivní tabulí. 

V průběhu školního roku 2009/2010 došlo 

k revizi, částečné rekonstrukci počítačové 

sítě a výměně serverů, kterou provedla fa. 

Sova PC. Tato firma pro školu, na základě 

uzavřené smlouvy, zajišťuje servis a údržbu 

počítačové sítě, serverů, počítačů, kopírek a 

audiovizuální techniky.  
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Sportovní zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola má dvě tělocvičny, venkovní  

víceúčelové hřiště a posilovnu. V obou 

tělocvičnách je třeba opravit povrch  

(parkety) a obložení. Především ve velké 

tělocvičně je řešení dřevěného obložení 

nepraktické, hromadí se za ním prach a 

odpadky a z důvodu úplného zakrytí topných 

těles je potřeba většího množství energie ke 

správnému vytopení prostor tělocvičny. 

Dřevěné obložení je také velmi často 

poškozeno vlivem sportovní činnosti, která 

zde probíhá.  

Umělý povrch školního hřiště je třeba zbavit 

nánosů nečistot a mechů, které se tam za 

dobu provozu vytvořily a snižují tak 

propustnost povrchu a jeho funkčnost. 

Snížená propustnost má za následek časté 

vyplavení prostor školy dešťovou vodou a 

hromadění nečistot.  

V tomto roce díky příspěvku od zřizovatele 

bylo provedeno čištění umělého trávníku 

firmou Linhart strojem SPORT CHAMP SC1. 

Větší nečistoty a mechy by bylo třeba 

odstranit hloubkovým čištěním, které provádí 

firma Sporttechnik Bohemia. Tento postup 

renovace je ale finančně náročný.  

Areál školního hřiště je nutné průběžně 

udržovat a tím prodloužit jeho funkčnost a 

životnost. 

Školní družina Každým rokem se doplňují pomůcky a 

hračky do všech oddělení ŠD. Čtyři oddělení  

jsou vybavena  novými stolky a židličkami, 

dvě oddělení mají zastaralý nábytek, 

nevyhovující. Všechna oddělení jsou 

vybavena audiovizuální technikou. 
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2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Učební plány ve školním roce 2009/2010 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 16 847/96-2  ve 4. – 5. a v  9.ročníku 

 

ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MODRÁ ŠKOLA v 1. - 3. a 6. - 8. ročníku 

 
 
 
   
Přehled volitelných předmětů vyučovaných ve školním roce 2009/2010 
 

Nabídka dvouhodinových volitelných předmětů  

6. třídy 7. třídy 8. třídy 9. třídy 

 Volitelný anglický 
jazyk 

Volitelný anglický 
jazyk 

Volitelný anglický 
jazyk 

 Volitelný německý 
jazyk 

Volitelný německý 
jazyk 

Volitelný německý 
jazyk 

  
 

Nabídka hodinových volitelných předmětů  

6. třídy 7. třídy 8. třídy 9. třídy 

Sportovní příprava Sportovní příprava Sportovní příprava Sportovní příprava 

Školní noviny Školní noviny Školní noviny Školní noviny 

 
Praktika z 
přírodopisu 

Cvičení z matematiky Cvičení z matematiky 
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Celkový prospěch žáků za 1. a 2. pololetí 
 

Počet žáků 1.pololetí       
 celkem 

Z toho 1.pololetí. 
prospělo 
s vyznamenáním 

z toho 1.pololetí 
prospělo 

z toho 1.pololetí 
neprospělo 

395 193 190 12 

Počet žáků 2.pololetí 
celkem 

z toho 2.pololetí 
prospělo 
s vyznamenáním 

z toho 2.pololetí 
prospělo 

z toho 2.pololetí 
neprospělo 

              392                183               204                 5 

 

Integrovaní žáci na ZŠ 
 

počet žáků na škole celkem 45 

z toho sluchově postižených 0 

z toho zrakově postižených 1 

z toho vady řeči 0 

z toho tělesně postižených 0 

z toho vývojové poruchy učení 44 

z toho kombinované postižení 0 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 
 

 

Celkem 

 

51 

z toho 1.-5.ročník 0 

z toho 6. ročník 0 

z toho 7.ročník 0 

z toho 8.ročník 0 

z toho 9. ročník  51 

 

Informace o přijímacím řízení  
 

Žáci přijatí na gymnázium 7 

žáci přijatí na SOŠ 43 

žáci přijatí na SOU 1 

žáci přijatí na OU 0 

žáci nepřijatí 0 

celkem 51 
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Žáci přestupující ze ZŠ 
 

žáci přestupující na víceleté gymnázium 3 

žáci přestupující na konzervatoř 0 

žáci přestupující do spec.školy 0 

z toho do spec.škol z 1.stupně 0 

z toho do spec.škol  z 2.stupně 0 

 
 

Zápis žáků do 1.tříd       

Pro školní rok 2010/2011 bylo přijato celkem 45 nových žáků.  

Na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 65/10 ze dne 11.2.2010 a souhlasu 

Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j.952/SMT/2010 ze dne 6.4. 2010 byla na škole od 

školního roku 2010/2011 zřízena jedna třída přípravného ročníku.  

Do přípravného ročníku bylo přijato 14 žáků.  

 

Výsledky výchovy žáků  
 

počet  žáků 1.pololetí 395 

počet žáků s 2.stupněm chování 4 

počet žáků s 3. stupněm chování 5 

počet žáků  2. pololetí 392 

počet žáků s 2. stupněm chování 7 

počet žáků s 3.stupněm chování 3 

 
 

Docházka žáků ZŠ 
 

počet žáků v 1.pololetí 395 

zameškané hodiny celkem v 1. pololetí 20840 

z toho neomluvené hodiny celkem 

v 1.pololetí 

176 

počet žáků v 2.pololetí 392 

zameškané hodiny celkem v 2.pololetí 24212 

z toho neomluvené hodiny celkem 

v 2.pololetí 

107 

 
Celkem bylo ve školním roce zameškáno  45052 hodin z toho 283 hodin nebylo omluveno. 

V 1.pololetí připadlo na 1 žáka  52,76  a ve 2.pololetí 61,77  zameškaných hodin. 
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3. REALIZACE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 

V uplynulém školním roce byla školní preventivní strategie naplňována zejména 

v následujících oblastech: 

 

Školní klima 

Škola vědomě vytváří uvolněné, přátelské prostředí a potírá anonymitu. Žáci navazují 

přátelské vztahy napříč ročníky coby členové zájmových kroužků nebo na společných 

školních akcích. Ke komunikaci na škole významně přispívají školní noviny Palachovka Dnes 

a školní rozhlas Rádio Palachovka. Úspěchy žáků jsou patřičně oceňovány a zveřejňovány; 

prostory školy jsou zdobeny nejlepšími žákovskými pracemi. 

 

Práce třídních učitelů 

Třídní učitelé se žáky průbežně hovoří na témata, vztahující se k oblasti prevence sociálně 

patologických jevů, a to jak v rámci jednotlivých předmětů, tak v průběhu pravidelných 

třídnických hodin. Ke vzájemnému poznávání třídních učitelů a žáků dochází také na řadě 

mimoškolních akcí . 

 

Spolupráce s rodiči a organizacemi 

Rodiče jsou pravidelně informováni nejen na třídních schůzkách, ale v případě potřeby 

okamžitě telefonicky, resp. e-mailem. Ke komunikaci se školou rodiče dále využívají 

internetovou aplikaci Bakaláři přístupnou z internetových stránek školy. Po přihlášení do 

aplikace Bakaláři mohou zákonní zástupci žáků nejen sledovat známky, udělené v tom 

kterém předmětu, ale zároveň i bezprostředně komunikovat s vyučujícími, například za 

účelem omlouvání absence. 

Řada rodičů se také ochotně zúčastňuje života školy především formou osobní pomoci při 

nejrůznějších mimoškolních akcích. 

Škola dále navázala pravidelnou spolupráci s místním oddělením Policie ČR, a to formou 

projektu „Ajaxův zápisník“ na 1. stupni a  „Adopce školy policií“ na 2. stupni.  

Posílena byla spolupráce se střediskem výchovné péče ETOP a s kurátorkami Oddělení 

sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) při Magistrátu města Ústí n. L. 

Velký význam má pro školu spolupráce se Sdružením rodičů a přátel dětí.  V současné době 

je jediným sponzorem školy.  Spoluorganizuje a finančně podporuje některé akce školy. Ve 

školním roce se jednalo o projekt  „Barevná škola „ ( vymalování vestibulu hlavního vchodu 

školy ), „ Bambulový den“ dětí, lyžařský výchovně vzdělávací kurz a třídní výlety.  
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DVPP v oblasti prevence  

Členové pedagogického sboru se aktivně účastní akcí DVPP. Z témat, která se dotýkají 

prevence sociálně patologických jevů, je možno jmenovat například semináře „Poruchy 

chování ve školním věku se zaměřením na ADHD/ADD“, nebo seminář „Prevence kriminality 

a sociálně patologických jevů ve školním prostředí“, absolvované metodičkou prevence, 

nebo seminář zaměřený na rozvíjení asertivity, který absolvovala Mgr. Jitka Karlová. 

Výchovná poradkyně Mgr. Helena Čechurová je v současné době studentkou oboru 

Výchovné poradenství na FF UK, katedra psychologie. 

 
Primární prevence v rámci jednotlivých předmětů 

Nejjednodušším a nejpřirozenějším prostředkem k realizaci primární prevence ve školách je 

samozřejmě začlenění těchto témat přímo do výuky. Na prvním stupni se děti seznamují se 

základními pojmy souvisejícími s prevencí sociálně patologických jevů především v hodinách 

prvouky a českého jazyka. U nejmladších žáků se pak daná problematika prolíná takřka 

celou výukou. Třídní učitelé kladou velký důraz především na vytvoření pozitivního klimatu 

ve třídě, snaží se budovat mezi dětmi vzájemný respekt a úctu a posilovat férové a 

kamarádské jednání. Zároveň se děti od první třídy soustavně učí správnému a bezpečnému 

chování ve vztahu ke světu mimo školu, opět nejčastěji v hodinách prvouky, ale v podstatě i 

kdykoliv, kdy se k tomu naskytne příležitost. 

Žáci druhého stupně probírají témata související s prevencí sociálně patologického jednání 

v rámci předmětů Výchova ke zdraví a Občanská výchova. Učitelé, a to nejen třídní, pak 

k diskusi nad těmito tématy využívají i hodiny jiných předmětů, pokud se k nim právě 

probíraná látka nebo aktuální situace ve třídě nějak vztahuje (např. hodiny literatury, jazyků, 

dějepisu, ale i tělesné výchovy apod.). 

Mezi nejčastěji probíraná témata primární prevence v rámci předmětů patří určitě: 

na prvním stupni: 

 vztahy v rodině 

 vztahy v sociální skupině a mezi kamarády, šikana 

 jednání s cizími dospělými lidmi 

 dodržování hygieny a správné životosprávy 

 bezpečnost na ulici, první pomoc 

 ochrana životního prostředí 

 rizikové chování – návykové látky, nezdravé diety, sebepoškozování 

 bezpečnost na internetu 

 zdravý vztah k vlastní sexualitě 

na druhém stupni: 

 šikana a násilí 
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 extremismus a rasismus 

 zneužívání návykových látek 

 závislosti 

 zdravý vs. nezdravý životní styl, sebepoškozování, anorexie a bulimie 

 plánování rodičovství, prevence rizikového sexuálního chování 

 bezpečné chování na internetu, kyberšikana 

 trestní odpovědnost 

Mimo uvedená témata jsou žáci průběžně vzděláváni v oblasti poskytování první pomoci 

(hodiny TV) a v otázkách ochrany člověka za mimořádných situací (hodiny Z, CH a F). 

 

Školní a mimoškolní akce  

V tomto školním roce se žáci zúčastnili velkého počtu akcí, které vedle toho, že tematicky 

souvisejí s výukou, dávají dětem především možnost lépe se poznat i mimo prostředí školní 

třídy, navázat nové přátelské vztahy v rámci školy nebo upevnit ty stávající. Totéž platí i pro 

vyučující. Škola se snaží co nejvíce podporovat poznávání mezi učiteli a žáky a prohlubování 

vzájemných dobrých vztahů, a různé nadstavbové aktivity k tomu poskytují ideální příležitost. 

Malý přehled nadstavbových aktivit v uplynulém školním roce: 

 

 ZÁŘÍ  

14.9. Beseda s policistou 2.B 

23.9. Přírodovědná vycházka do Bertina údolí 5.B 

24.9. Sportovní akce "Hopem s ROPem" 3. roč. 

25.9. Exkurze do archeologického skanzenu Březno u Loun 6.A 

  ŘÍJEN   

16.10. Koncert "Vývoj hudby - Hip hop" 8. a 9. roč. 

22.10. Drakiáda - soutěž v pouštění draků 4.B 

27.10. Exkurze do Planetária Praha 9. roč. 

  LISTOPAD   

2.11. Beseda s policistou 2.A 

13.11. Veletrh vzdělávání 9. roč. 

19.11. Projektový "Den naruby" 3. a 4. roč. 
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19.11. Návštěva představení "Síla lidskosti" o N. Wintonovi 5. až 9. roč. 

24.11. Filmový festival "Voda, moře, oceány" 4. až 9. roč. 

25.11. Den otevřených dveří  - "Kočičí den" 1. až 9. roč. 

27.11. Videoprojekce "Dopravní výchova" 4.B 

27.11. Přednáška pro dívky 6.A 

27.11. Návštěva Památníku Terezín 9. roč. 

  PROSINEC   

2.12. Návštěva Planetária Teplice 5.B 

3.12. Beseda s policistou 1. roč. 

4.12. Návštěva Čerta a Mikuláše (děti 2. stupně) 1. až 5. roč. 

8.12. Exkurze do Skanzenu Zubrnice 3.B, 4.B 

9.12. Vlastivědná vycházka "Vánoce ve městě" 5.A 

10.12. Zájezd do předvánočních Drážďan 7. až 9. roč. 

21.12. Projektový den "Jak skřítci zachránili Vánoce" 1. roč. 

22.12. Vánoční besídky po třídách 1. až 9. roč. 

22.12. Vánoční diskotéka 5. až 9. roč. 

  LEDEN   

16. -22.1. Lyžařský výcvikový kurz 6. až 7. roč. 

28.1. Divadelní představení žáků Dramatického kroužku 1. až 4. roč. 

  ÚNOR   

5.2. Přednáška "Multikulturní výchova" 9.A 

11.2. Seminář "Chce to práci, poznat Nazi" 8.B 

25.2. Beseda na téma "Zdravý jídelníček" 2.B 

26.2. Masopustní rej v tělocvičně 1. až 4. roč. 

  BŘEZEN   

8.3. Návštěva divadelního představení "Ať žijí duchové" 2. až 4. roč. 

8.3. Mládež a kultura - "Vývoj popové hudby v 50. až 70. letech" 9. roč. 
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17. -31.3. Filmový festival Jeden svět 5. až 9. roč. 

18.3. Školní kolo matematické soutěže Matematický klokan 2.-9. roč. 

19.3. Návštěva opery "Veselohra na mostě" 9. roč. 

22. -27.3. Ozdravný pobyt "Háj pod Klínovcem" 4. roč. 

29.3. Ukázka dravců v tělocvičně 1. až 9. roč. 

  DUBEN   

7.4. Pořad Besip  „ The Action „  9.B 

12.4. Představení "Pekařův císař" v tělocvičně 5. až 9. roč. 

16.4. Exkurze u Okresního soudu v Ústí n. L. 9. roč. 

29.4. Projekt "Výroba čarodějnic" 1.B 

29.4. Beseda s policistou 4. roč. 

  KVĚTEN   

10.5. "Akce ZET" v Galerii E. Filly 9. roč. 

11. -14.5. Kurz netradičních sportů 6. až 9. roč. 

12.5. Beseda s policistou 5.A 

15.5. Výlet do ZOO děčín družina 

17.5. Beseda na téma "Drogy" 9.A 

17.5. Projekt "Po stopách Praotce Čecha" 9.B 

21.5. Exkurze do Sluneční elektrárny v Úštěku 9. roč. 

26.5. Exkurze na zdymadla 5.B 

27.5. Návštěva ZOO Děčín 2.A 

27.5. Kino Hraničář - "Architekt odpadu" 6. až 9. roč. 

  ČERVEN   

1.6. Dětský den na školním hřišti 1. až 5. roč. 

6. - 11.6. Ozdravný pobyt Horní Vysoká 3.A 

7.6. "Návštěva z Indie" 2.A 

7. - 11.6. Ozdravný pobyt Poslův mlýn 5.B 
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9.6. Školní výlet - Praha 6.A 

9.6. Školní výlet - Zoopark Chomutov 7.A 

9.6. Školní výlet - Praha 9.A 

10.6. Školní výlet - ZOO Ústí n. L. 2.B 

10.6. Školní výlet - ZOO Ústí n. L. 4. roč. 

11.6. Beseda s policistou 2.B 

15.6. Školní výlet 8.B 

16.6. Školní výlet - Zoopark Chomutov 1. roč. 

17.6. Školní výlet - Lovoš 2.A 

17.6. Školní výlet - Dinopark Plzeň 5. roč. 

18.6. Kino Hraničář - "Planeta Země" 4. až 9. roč. 

18.6.  Školní výlet - Hřensko 9.B 

22.6. Plavba lodí v rámci projektu "Třídíme ve škole" 9. roč. 

23.6. Koncert Juniorbandu v tělocvičně 1. až 9. roč. 

Žáci prvního stupně se kromě výše uvedených akcí účastnili mimo jiné také projektu „Ovoce 

do škol“ a dalších akcí. Žáci čtvrtého ročníku průběžně navštěvovali Dopravní hřiště v rámci 

Dopravní výchovy. Všichni žáci školy se také nějakým způsobem aktivně podíleli na Dni 

otevřených dveří 25. listopadu. 

Zájmové kroužky 

V uplynulém školním roce žáci školy navštěvovali následující zájmové kroužky, pořádané a 

vedené pedagogickými pracovníky školy: 

 Florbal pro mladší žáky 

 Dramatický kroužek 

 Kroužky keramiky  a Výtvarné kroužky ŠD 

 Náprava SPU 

 Aerobic 

 Pohybové hry 

 Turistický kroužek 

 Matematické hry 

 Míčové hry 

 Příprava na Cambridgeské zkoušky 
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4. ÚČAST ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH 
 

    Školní kolo     Okresní kolo     Krajské kolo Celostátní kolo 

           350                 120             26               -        

 

 

Okresní kolo 
 

DATUM NÁZEV AKCE                                                                      VYUČUJÍCÍ 

6.10. Přespolní běh  kat II. CH                                                       J.Olšaníková 

7.10. Přespolní běh kat. II. CH + D                                                Š.Míčková 

27.10. Stolní tenis kat III.D                                                              M.Plch 

9.11. Plavání kat. III CH + D             Š.Míčková, J.Mrázek, P.Rys, V.Borůvka 

3.12. Florbal – Orion Cup kat. III D                                                  Š.Míčková 

7.12.  Florbal – Orion Cup kat. III CH                                               M.Plch 

27.1. Matematická olympiáda                                              R.Feštrová, P.Rys 

9.2. Běh na lyžích kat. III a IV CH + D                                            Š.Míčková 

24.2. Jazyková soutěž AJ, NJ  I. + II. stupeň Zš                              M.Kolářová 

2.3. Florbal – Orion Cup kat. II CH                                                 M.Plch 

9.3. Přehazovaná kat. III D                                                             Š.Míčková 

31.3. Fyzikální olympiáda  II.stupeň Zš                                            P.Rys 

7.4. Matematická olympiáda I. + II. stupeň Zš                   R.Feštrová, P.Rys 

14.4. Vybíjená – Preventan Cup kat.II  CH                                      V.Borůvka 

3.5. Fotbal – McDonald´s Cup kat. I                                               V.Borůvka 

4.5. Fotbal – McDonald´s Cup kat. II                                              V.Borůvka 

2.6. Volejbal smíšených družstev kat. III                                        Š.Míčková 
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Krajské kolo 
 

DATUM NÁZEV SOUTĚŽE                                                     VYUČUJÍCÍ 
 

POŘADÍ 

3.12 Plavání kat.III D                                                             Š.Míčková 
 

1. 

14.1. Florbal – Orion Cup kat. III CH                                      M.Plch 
 

5. 

24.3. Přehazovaná kat. III D                                                   Š.Míčková 
 

6. 

24.3. Matematická olympiáda I. + II. stupeň Zš           R.Feštrová,P.Rys 
 

12. 

 

 

Ostatní akce a úspěchy žáků  
 

  Žáci Jan Kouba, Miloslav Ouška, Diana Doležalová a David Novák dosáhli významného 

úspěchů v angličtině. 

Obdrželi certifikát o absolvování Cambridgeských  zkoušek.  Žáky ke zkouškám připravovala 

M.Kolářová.  

  V projektu  „Třídíme ve škole „ se žáci školy umístili na celkovém 2.místě. Samotnému 

finále, které se konalo 22.6. na lodi Porta Bohemica, a kterého se účastnily základní a 

střední školy z celého ústeckého kraje, předcházelo úspěšné splnění několika soutěžních 

úkolů a tvorba Recyklační nástěnky ve tvaru Eiffelovy věže. Na stavbu nástěnky se 

spotřebovalo více než 290 ruliček od toaletního papíru a 6 velkých izolep. Poté byla 

nástěnka „ozdobena“ přibližně 140 pracemi žáků z celého 2.stupně a její fotografie zaslána 

organizátorům soutěže. Kromě celkového 2. místa naši žáci vybojovali také 2. místo v 

soutěži o nejlepší Recyklační nástěnku. Do projektu se žáci zapojili pod vedením 

V.Matoušové 

  Žáci Vojtěch Beránek z 5.B. a Nikola Malá z 8.B. byli oceněni za své práce v 17. ročníku 

výtvarné soutěže k ochraně a tvorbě životního prostředí NAŠE MĚSTO pořádané Domem 

dětí a mládeže Ústí nad Labem ve spolupráci se Sdružením dětí a mládeže TILIA za 

podpory Zdravého města Ústí nad Labem, Města Ústí nad Labem a ZOO Ústí nad Labem. 

Ve svých kategoriích obsadili krásná 2. místa. Vyhlášení výsledků v informačním centru 

města Ústí nad Labem se zúčastnil ředitel školy M.Plch,  vyučující Vv J.Karlová a žáci 8.B. 

  Žáci 9.B se spolu s tř.uč. R.Smolíkovou  zúčastnili Dne otevřených dveří na Krajském úřadu 

Ústeckého kraje. Při slosování soutěžních karet kvízové soutěže tématicky zaměřené na 

Projekt po stopách Praotce Čecha byli hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou 

vylosováni jako výherci bezplatného zájezdu do Hřenska.  
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5. ŠKOLNÍ DRUŽINA  

 

Spolupráce s rodiči a dalšími organizacemi  

 Probíhá formou pravidelných osobních jednání, rodiče jsou zváni na akce školní družiny .  

- pravidelně jednou za půl roku keramická dílna pro rodiče s dětmi 

- spolupráce se Státní vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem,výstava 

- spolupráce s celostátním časopisem Pastelka, pravidelná prezentace obrázků 

výtvarných kroužků 

 

Soutěže a akce  

 

21.10. Podzimní tvoření – vyrábíme keramické mísy /rodiče a děti/ 

listopad 3 x tvořivé dopoledne v keramické dílně pro děti z MŠ                  

25.11. Den otevřených dveří  - "Kočičí den" 

16.12. Předvánoční setkání dětí školy se seniory z Domu pro seniory v Chlumci                        

10.3.  Putování vody – celostátní výtvarná soutěž ministerstva zemědělství       

 7.4. Jarní setkání  v keramické dílně rodičů a dětí /čarodějnice/       

9.6 – 31.8. Výstava keramických a výtvarných kroužků v Severočeské vědecké knihovně        

 

 

Příležitostné  akce školní družiny  

Září  -  „ Za dobrodružstvím přírody“  přírodovědná soutěž tříčlenných družstev    

Říjen  - „ Drakiáda“  výtvarná soutěž spojená s výstavkou 

Listopad – „ Betlém“ výroba a prezentace papírového betlému v prostorách školy 

Leden – „ Zimní olympiáda“ sportovní odpoledne v tělocvičně 

Unor   -  „Karneval“ zábavné taneční odpoledne 

Březen – „ Honba za pokladem“ putujeme naší školou podle mapy 

Duben – „ Den země“ , ekologická soutěž 

Květen –  sobotní výlet našich dětí do ZOO v Děčíně 

Červen – „ Bambulový den“ den dětí 
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6. PŘEHLED O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY  

V průběhu školního roku 2009/2010 roku pracovalo na škole 32 pedagogických pracovníků a  

11 nepedagogických pracovníků.  

 

Přehled o pedagogických pracovnících školy 
 

Počet PP s odb.kval.do 35 let celkem 8 

Počet PP s odb.kval. do 35 let ženy 7 

Počet PP nekval. do 35 let 2 

Počet PP s odb.kval. 35-45 let celkem 15 

Počet PP s odb.kval. 35-45 let ženy 11 

Počet PP nekval. 35-45 let celkem 0 

Počet PP s odb.kval. 45-55 let celkem 5 

Počet PP s odb.kval. 45-55 let ženy 5 

Počet PP bez odb.kval. 45-55 let celkem 0 

Počet PP s odb.kval. 55-důch. Celkem 1 

Počet PP s odb.kval. 55- důch. Ženy 1 

Počet PP bez odb.kval. 55-důch. Celkem 0 

Počet PP s odb.kvalif. důchodci celkem 1 

Počet PP s odb.kvalif. důchodci ženy 1 

Počet PP bez odb.kval. důchodci celkem 0 

 

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 

Počet účastníků  

akce jednodenní                                 13 

akce vícedenní                                  5 

počet PP, kteří se nezúčastnili žádné akce                                 11 

 

Pedagogičtí pracovníci se během roku zúčastnili školení a kurzů převážně pořádaných NIDV 

v UL nebo PC v UL. Tyto akce jsou jedno nebo vícedenní a jsou hrazeny z finančních 

prostředků pro DVPP, z vlastních finančních prostředků PP, nebo se jedná o akce 

financované z prostředků EU.   

 



Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace 

Výroční zpráva - 21 

8. ŠKOLNÍ VÝDEJNA STRAVY 
Strava je přivážena ze školní jídelny ZŠ Rabasova . Celkový počet strávníků je 240 z toho 

30pracovníků školy . 

Ve školní výdejně stravy pracují 3  pracovnice na částečný úvazek. 

 

9. ŠKOLSKÁ RADA 
Podle zákona č.561/2005 Sb.,§167 byla na škole založena dne 16. 6. 2005 školská rada. 

Předsedou školské rady byl zvolen Radek Sattler, členy byli ve školním roce 2009/2010 

Miroslava Benešová, Mgr.Michaela Kolářová, Mgr.Renata Feštrová, Ing.Leoš Nergl a Ing.Jiří 

Uhman 

V průběhu školního roku se školská rada sešla  dvakrát.  

 
10. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ( údaje jsou v tisících korunách českých )  

 

OSKS 
2009 k 30.6.2010 

NIV celkem 14267,33 6578,39 

Z toho      -  MP 10079,00 4722,76 

                -  OPPP 125,00 61,04 

                -  odvody 3356,00 1618,00 

                -  příděl do FKSP 212,88 94,46 

                -  ONIV 494,45 82,13 

Příspěvek ze SR 14267,33 6600,00 

 

Magistrát - OMOS 2009 k 30.6.2010 

Náklady 2477,55 1556,60 

Výnosy 109,57 611,48 

Příspěvek na provoz 2374,00 978,00 

Výnosy celkem 2483,57 1589,48 

H V 6,02 32,88 

 

 
Neinvestiční výdaje na jednoho žáka v členění na výdaje provozní a mzdové 

 

 2009  ( 393 žáků) k 30. 6. 2010 ( 392 žáků) 

Provozní 6304,00 3971,00 

Mzdové 25646,00 12048,00 

Mzdové vč. OPPP 25964,00 12204,00 
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11. INFORMACE O KONTROLÁCH PROVEDENÝCH STÁTNÍMI ORGÁNY 
 
Ve školním roce 2009/2010 byly na Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 
400/37, příspěvkové organizaci provedeny tyto kontroly :  
 
 
Česká školní inspekce, Ústecký inspektorát, Winstona Churchilla 6: Hodnocení 

školního vzdělávacího programu Základní školy, Palachova 400/37. 

Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení školního vzdělávacího 

programu Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37.  

Srovnávací analýzou uvedeného dokumentu s platným zněním RVP pro ZV bylo zjištěno : 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „ Modrá škola „ doporučujeme 

dopracování či přepracování některých částí :  

1. Identifikační údaje – kdy začala škola podle ŠVP vyučovat. 

2. V charakteristice pedagogického sboru – doplnit počet vyučujících a informace o odborné 

kvalifikovanosti pedagogického sboru. 

3. V charakteristice ŠVP – oblast : Výchovné a vzdělávací strategie – uvádět pouze 

konkrétní postupy, které povedou na škole k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, 

zkonkretizovat zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně 

nadaných.  

4. V části Učební plán ( dále jen UP) – uvádět konkrétní názvy vyučovacích předmětů cizích 

jazyků a nepoužívat zkratky v názvu předmětů. Je nutné uvádět, v celém dokumentu, stejné 

názvy předmětů ( v UP x osnovy jednotlivých předmětů ). 

5. Učební osnovy – u některých předmětů uveden jiný název než v UP, někde i zcela chybí, 

u některých chybí pouze organizační vymezení, někde všechno tj. obsahové, časové a 

organizační vymezení. 

6. V kapitole Autoevaluace školy – sjednotit oba dva uvedené typy autoevaluace a 

v Hodnocení žáků je nutné celý dokument přepracovat, tak aby byl v souladu s vyhláškou 

č.48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a školním řádem.  

 

V dopracování je vhodné postupovat podle zásad zpracování školního vzdělávacího 

programu, které jsou jeho součástí, dodržovat danou strukturu RVP pro základní vzdělávání.  
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Statutární město Ústí nad  Labem, Magistrát  města Ústí nad Labem– ODBOR 

KONTROLY:  Kontrola náležitosti nájemních smluv jejich evidenci a finanční vypořádání za 

období 1.1.2009 – 29.3.2010. 

 

Závěr :  

Údaje v evidenci nájemních smluv poskytnuté zřizovateli k 31.12.2009 dle Čl. V odst. 15 

Dodatku č.1 ke zřizovací listině nebyly úplné a přesné. 

Náležitosti nájemních smluv nebyly plně v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a 

podnájmu nebytových prostor, Zřizovací listinou ze dne 19.12.2003 a jejími dodatky.  

Kontrolou úhrad nájemného v účetní evidenci v návaznosti na uzavřené smlouvy bylo 

zjištěno že : 

→ v 5 případech nebyly pronájmy nebytových prostor ošetřeny písemnou nájemní smlouvou  

→ ve 49 případech nebyly pronájmy pozemků – hřiště ošetřeny písemnou nájemní smlouvou  

 

Pronájmy neuzavřené písemně v souladu s § 3 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a 

podnájmu nebytových prostor a § 663 a násl. Zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku 

jsou neplatné.    

 

Statutární město Ústí nad  Labem, Magistrát  města Ústí nad Labem –ODBOR 

MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A SLUŽEB : Kontrola stravování. 

 

Závěr :  

Kontrolou bylo zjištěno porušení § 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  

Nedostatkem je, že v některých záznamech stravovaných osob jsou přeběleny a přepsány 

položky. Dále součty jsou provedeny obyčejnou tužkou tj. nemají trvalý charakter.  

 

Okresní správa sociálního zabezpečení v Ústí nad Labem : 

Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění.  

 

Závěr :  

Zaměstnavatel byl upozorněn na potřebu nahlašovat písemně veškeré změny týkající se 

zaměstnavatele, včetně změny adresy místa archivace, na příslušnou okresní zprávu 

sociálního zabezpečení. 

V průběhu kontroly, v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění 

a dle ustanovení § 91 a § 98 zákona č. 187/2006 Sb, v platném znění byla zaměstnavatelem 

poskytnuta potřebná součinnost při řádném provedení kontroly, byly předloženy všechny 

požadované doklady ke kontrole. 


