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1. Charakteristika školy 
 
1.1. Základní údaje o škole 
 
Název organizace: Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37  

Sídlo organizace:  Palachova 400/37, 40001 Ústí nad labem 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 44553153 

Název zřizovatele: Statutární město Ústí nad Labem IČO: 00081531 

Adresa: Velká Hradební 8, 401 00  Ústí nad Labem 

Vedení školy:  

Marek Plch, Mgr. – ředitel školy 

Jitka Olšaníková, Mgr. – zástupce ředitele školy 

 

Školská rada:  

 

Radek Sattler – předseda Školské rady – zákonný zástupce žáků 

Miroslava Benešová – zákonný zástupce žáků 

Leoš Nergl, Ing. – zástupce zřizovatele 

Jiří Uhman, Ing. – zástupce zřizovatele 

Michaela Kolářová, Mgr. – zástupce pedagogických pracovníků 

Radka Smolíková, Mgr. – zástupce pedagogických pracovníků 

 

Součásti školy dle rejstříku škol: 

 

Základní škola IZO: 102 517 231 

Školní družina IZO: 116 900 083 

Školní jídelna – výdejna IZO: 116 900 091 

Webové stránky školy: www.zspalachova.cz 

E- mail: sekretariat@zspalachova.cz 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@zspalachova.cz
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1.2. Charakteristika školy 

 

Základní škola se nachází  v městské části Ústí nad Labem Klíše s velmi dobrou dopravní obslužností. Areál 

školy je uzavřený. Škola byla postavena podle projektu význačného českého architekta Josefa Gočára a 

otevřena 28.9.1930. Budova školy je v relativně dobrém stavu. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, 

průběžně dochází k jeho obnově.  

Ve školní budově je 28 učeben, z toho 10 učeben slouží jako odborné učebny. 

V budově školy jsou dvě tělocvičny, školní výdejna stravy a oddělení školní družiny. 

 

Kapacita školy: 
 

Součásti školy  kapacita 

Základní škola 600 

Školní družina 100 

Školní jídelna – výdejna  neuvádí se  

 
 
 
Počty žáků : údaje k 30.9.2010 
 

Základní škola Počet tříd/ oddělení Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na třídu 

Přípravná třída 1 14 14 

1. stupeň ZŠ 10 218 21,8 

2. stupeň ZŠ 7 179 25,57 

 
Výuku žáků ve školním roce 2010/20111 zajišťovalo 26 učitelů. 
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1.3.  Materiálně technické podmínky 
 
Ve školním roce 2010/2011 byly provedeny následující opravy: 
 
a) z prostředků zřizovatele 

- vyčištění umělého trávníku školního víceúčelového hřiště  

- rekonstrukce podlahy a obložení ve velké tělocvičně 

 

b) z provozního příspěvku školy 

- rekonstrukce učebny mediální výchovy a učebny jazyků 

- výměna a oprava podlah a podlahových krytin ve vybraných učebnách 

- malování a oprava soklů ve vybraných učebnách, ve velké tělocvičně a přilehlých prostorách 

 

 

2. Podmínky vzdělávání  
 
2.1. Přehled vzdělávacích programů 
 
 

                               
                              Vzdělávací program 

   
             Třídy 

 
       Počet žáků   

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

v přípravné třídě MODRÁ ŠKOLA 

 

 

     Přípravná třída 

 

                14 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MODRÁ 

ŠKOLA 

1.A,1.B,2.A,2.B,3.A,3.B, 

4.A,4.B,5.A,5.B,6.A,6.B, 

7.A,8.A,8.B,9.A,9.B 

 

               397 
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2.2. Přehled učebních plánů 
 

OBLAST Vyučovací 

předmět  

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Celkem  Disponibilní 

hodiny 

Jazyk a 
jazyková 
komunikace 

Český jazyk 
8 

9 9 9 8       43 8 

Anglický jazyk 
-  1 3 3 3 

10 1 

Matematika a 
její aplikace 

  

Matematika 
4 5 

5 
4 4 

 22  2 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 
- - 

- - 
1 

 1 0 

 

 Člověk a     

 

  jeho svět 

 

  

 

  

 

Prvouka 2 2 2 - - 

15 
3 

Přírodověda -  - 1 2 

Vlastivěda - - - 2 2 

Mediální 

výchova 
- - - 1 1 

Umění a     
kultura 

Hudební 

výchova 1 1 1 1 1 

     12 0 
Výtvarná 

výchova 2 
1 

1 2 
1 

Člověk a zdraví Tělesná 

výchova 2 2 2 2 2 
10  0 

Člověk a svět 

práce  

Pracovní 

výchova 
1 1 1 1 1 5  0 

      

            CELKEM 

  

20 22 24 26 26 118 14 
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            OBLAST 

Vyučovací předmět 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Disponibilní    

 

    hodiny 

Jazyk a jazyková komunikace 

 

Český jazyk 4 4 4 4 16 1 

Anglický jazyk 

3 3 3 3 

 

 

12 

0 

Německý jazyk 

Matematika a její aplikace 
Matematika 4 4 4 4 16 1 

Informační a komunikační technologie 
Informatika 1 1 1 1 4 3 

Člověk a společnost 

Dějepis 2 2 2 2  

16 

5 

 

Občanská výchova 1 1 1 1 

Mediální výchova 1 1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 1 2 1 2  

 

23 2 

Chemie - - 2 2 

Přírodopis 2 1 2 2 

Zeměpis 2 1 2 1 

Umění a kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1  

10 0 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2  

 

11 

1 
Výchova ke zdraví 1 1 - 1 

Člověk a svět práce 
Pracovní výchova 1 1 1 1 

4 1 

                 Volitelné předměty 1 3 3 3 
10 10 

CELKEM 29 30 31 32 
122 24 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 
 

Pedagogičtí pracovníci: celkem 30  

 

I. stupeň: 10  

II. stupeň: 15  

Přípravná třída: 1 

 

Školní družina: 4  

 

Vedení školy: 2 

 

Počet správních zaměstnanců: celkem 7 

školník 1 

ekonomka 1 

tajemnice 1 

uklízečky 4 

 

Počet zaměstnanců ve školní jídelně – výdejně: celkem 3 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
 
K zápisu k povinné školní docházce přišlo celkem 61 dětí. 18 dětem byl doporučen odklad školní docházky a 

pro školní rok 2011/2012 bylo přijato 43 nových žáků.  

Do přípravného ročníku bylo přijato 15 žáků.  

 
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání   
 
5.1. Souhrnný přehled hodnocení prospěchu 
 

Počet žáků 1.pololetí 

celkem 

Z toho 1.pololetí. 
prospělo 

s vyznamenáním 

z toho 1.pololetí prospělo z toho 1.pololetí 

neprospělo 

398 204 181 13 

Počet žáků 2.pololetí 

celkem 

z toho 2.pololetí prospělo 

s vyznamenáním 

z toho 2.pololetí prospělo z toho 2.pololetí 

neprospělo 

401 207 180 14 

 

5.2. Souhrnný přehled hodnocení chování 
 

počet  žáků 1.pololetí 398 

počet žáků s 2.stupněm chování 3 

počet žáků s 3. stupněm chování 0 

počet žáků  2. pololetí 401 

počet žáků s 2. stupněm chování 4 

počet žáků s 3.stupněm chování 0 
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5.3. Souhrnný přehled zameškaných hodin 
 

počet žáků v 1.pololetí 398 

zameškané hodiny celkem v 1. pololetí 20661 

z toho neomluvené hodiny celkem v 1.pololetí 197 

počet žáků v 2.pololetí 401 

zameškané hodiny celkem v 2.pololetí 25586 

z toho neomluvené hodiny celkem v 2.pololetí 359 

 

Celkem bylo ve školním roce zameškáno 46247 hodin z toho 516 hodin nebylo omluveno. V 1. pololetí 

připadlo na 1 žáka  51,91  a ve 2. pololetí 63,81  zameškaných hodin. 

 

 

5.4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy 
 

žáci přijatí na gymnázium 3 

žáci přijatí na SOŠ 36 

žáci přijatí na SOU 1 

žáci přijatí na OU 0 

žáci nepřijatí 0 

celkem 40 
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5.5. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 

počet žáků na škole celkem 59 

z toho sluchově postižených 0 

z toho zrakově postižených 0 

z toho vady řeči 0 

z toho tělesně postižených 0 

z toho vývojové poruchy učení 59 

z toho kombinované postižení 0 

 
Žáci jsou integrováni do běžných tříd. Navštěvují ambulantní nápravu pro žáky s SPU pod vedením našich 

pedagogů. Škola má 8 pedagogů vyškolených v oblasti práce s těmito žáky. Všichni žáci mají vypracovaný 

Individuální vzdělávací plán.  

6. Prevence sociálně patologických jevů                                         
 
6.1. 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, z nichž mnohé pro 

sebe žáci vzájemně i připravují. Ke komunikaci na škole významně přispívají školní noviny Palachovka Dnes. 

Úspěchy žáků jsou patřičně oceňovány a zveřejňovány; prostory školy jsou zdobeny nejlepšími žákovskými 

pracemi. 

6.2. Práce třídních učitelů 
 
Třídní učitelé se žáky průběžně 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 – viz níže. 

6.3. 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 - 

viz internetové stránky 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. 
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Řada rodičů se také ochotně zúčastňuje života školy především formou osobní pomoci při nejrůznějších 

mimoškolních akcích. 

Škola dále pokračuje v úspěšné spolupráci s místním oddělením Policie ČR, a to formou projektu „Ajaxův 

zápisník“ ve druhém ročníku, respektive „Adopce školy policií“ na 2. stupni.  

Při řešení případných problémů škola využívá spolupráci se střediskem výchovné péče ETOP, s Pedagogicko 

psychologickou poradnou Ústeckého kraje 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 školaʺ , „ Pohádkový den“ dětí, lyžařský výchovně vzdělávací kurz a třídní výlety. 

V loňském školním roce pořádala škola společně se SRPD sběrovou soutěž pro naše žáky. V ústeckém 

okrese jsme se ve sběru starého papíru umístili na 4.místě  a ve sběru PET lahví na 3.místě. Organizátorem  

soutěž ústeckých škol byla společnost  KOVOŠROT GROUP, a.s. 

 
6.4. 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. Už děti 

v přípravném ročníku jsou ale nenásilnou formou vedeny k zodpovědnému přístupu ke zdraví a bezpečí 

sebe i ostatních a dbá se na utváření přátelských vztahů uvnitř skupiny. 

Především u nejmladších žáků se daná problematika prolíná takřka celou výukou. Třídní učitelé kladou velký 

důraz zvláště 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 vpodstatě i 

kdykoliv, kdy se k tomu naskytne příležitost. 

Žáci druhého stupně pak probírají témata, související s prevencí sociálně patologického jednání, především 

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 tělocviku apod.). 

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

Na prvním stupni: 

 vztahy v rodině 
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 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 

 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). 

Zvláštní péče je věnována prevenci sociálně patologických jevů u žáků přípravného ročníku. 

 V průběhu celého školního roku byla do jejich výuky zařazována témata, související s primární prevencí 

(např. chování ke kamarádům, k dospělým, zdravé vztahy v rodině, osobní hygiena, bezpečná cesta do 

školy, apod.). 

6.5. Zájmové kroužky 
 
V uplynulém školním roce žáci školy navštěvovali následující zájmové kroužky, pořádané a vedené 

pedagogickými pracovníky školy: 

 Školní florbalová liga 

 Florbal pro mladší žáky 

 Dramatický kroužek 

 Kroužek keramiky 

 Náprava SPU 

 Aerobic 
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 Pohybové hry 

 Turistický kroužek 

 Kroužek první pomoci 

 Doučování AJ 

7. Školní a mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

7.1. Školní a mimoškolní akce  

  ZÁŘÍ   

14.9. Divadlo Marionet - loutkové představení v tělocvičně 1. - 5. roč. 

22.9. Exkurze do skalního města v Tisé 7A 

30.9. Exkurze do Domu dětí a mládeže 5B 

  ŘÍJEN   

1.10. Den otevřených dveří Domu dětí a mládeže 1B, 5A 

5.10. Návštěva Severočeské galerie Litoměřice 7A 

8.10, Návštěva výstavy "World Press Photo" v Praze 9A, 9B 

11.10. Beseda s policistou - seznámení 6A 

13.10. Indiánská stezka přípravná třída 

19.10. Beseda s policistou - prevence soc. pat. jevů 7A 

21.10. Beseda s policistkou - bezpečná cesta do školy 1A, 1B 

22.10. Filmové představení "Habermanův mlýn" 9B 

25.10.  Beseda s policistkou - bezpečnost v silničním provozu 2A, 2B 

25.10. Divadelní představení "Don Quijote" 6. - 9. roč. 

26.10. Beseda s policistkou - dopravní značky 3B 

  LISTOPAD   

1.11. Návštěva Dopravního hřiště 4A, 4B 

1.11. Beseda s policistou - pátrání po nezvěstných osobách 6A 

2.11. Beseda s policistou - návykové látky 7A 

2.11. Beseda s policistkou - bezpečné chování chodců 3A 

3.11. Den otevřených dveří k 80.výročí založení školy  veřejnost 
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5.11. Den otevřených dveří na UJEP 9B 

5.11. Návštěva ZOO přípravná třída 

8.11. Návštěva divadelního představení "Zlatovláska" 1. - 5. roč. 

9.11. 

Beseda s policisty ze SRN - bezpečnost v silničním provozu „ 

Dinosaur POLDI ʺ 3A 

9.11. Exkurze na Úřad práce 9A 

11.11. Návštěva Dne otevřených dveří na Trivisu 9A 

12.11. Návštěva Veletrhu vzdělávání 9A, 9B 

15.11. Přednáška sdružení Oberig - "Integrace cizinců" 8A 

19.11. Přednáška sdružení Oberig - "Integrace cizinců" 8B 

20.11. Kapr, kapři, kapříci – výtvarný projekt   Rodiče s dětmi 

25.11. Návštěva film. festivalu  "Voda, moře, oceány" 7A, 8A, 8B 

26.11. Beseda s policistou - prezentace policie v médiích 8B 

26.11. Módní přehlídka přípravná třída 

30.11. Výtvarná soutěž ve spolupráci se ZOO Ústí n. L. 4A 

  PROSINEC   

1.12. 

Loutkové představení Navarana a návštěva expozice v Galerii 

Emila Filly 4A, 4B 

8.12. Předvánoční setkání s předškoláky veřejnost 

15.12. Návštěva Dne otevřených dveří na Gymnáziu Stavbařů 9A, 9B 

16.12. Návštěva Planetária Teplice 5B 

17.12. Návštěva 3D filmu "Letopisy Narnie" 8B, 9A, 9B 

21.12. Návštěva 3D filmu "Letopisy Narnie" 6. - 7. roč. 

22.12. Soutěž "Palachovka má talent" celá škola 

  LEDEN   

14.1. Představení "O Sněhurce" - hrají členové dramatického kroužku 1. - 4. roč. 

18.1. Beseda s policistou - alkohol, tabák 7A 

20.1. Návštěva Dne otevřených dveří na SPš chem. technologické 9A, 9B 
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21.1. Návštěva Dopravního hřiště 4A 

26.1. Beseda "Naši nepřátelé" o nebezpečí návykových látek 3B 

27.1. Návštěva Dopravního hřiště 4B 

  ÚNOR   

10.2. Tonda obal - beseda o třídění odpadu 2B, 3AB, 4B, 5A 

11.2. Tonda obal - beseda o třídění odpadu 1AB, 2A, 4A, 6AB, 7A, 9AB 

14.2. Beseda s policistou - sexuální deviace 8A 

16.2. Beseda s policistou - mladiství a zákon 9B 

22.2. Návštěva pořadu "Planeta 3000 - Čína" 7A 

  BŘEZEN   

9.3. Beseda s policistou - trestní právo 9B 

14. 3.  Beseda s policistou - nebezpečí na internetu 6A, 6B 

16.3. Beseda o antikoncepci "Láska ano, děti ještě ne" 8B, 9A, 9B 

22.3. Beseda s policistou - dopravní výchova 1A, 1B 

25. 3.  Beseda s policistou - dopravní výchova 2B, 3AB, 4B, 5A 

28.3. Beseda s policistou - vztahy mezi vrstevníky, šikana 8A 

30.3. Beseda s policistou - vztahy ve třídě, šikana 8B 

  DUBEN   

4.4. Beseda s policistou - vztahy ve třídě, šikana 6A 

4.4. Beseda s policistou - extremismus 8A 

8.4. Návštěva výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích 9B 

12.4. Exkurze do Stadic 4A, 4B 

13.4. Beseda s policistou - extremismus 8B 

14.4. Návštěva Dopravního hřiště 4A, 4B 

19.4. Pohádka "O Balynce, hodném štěněti" na téma třídění odpadu 1. - 4. roč. 

  KVĚTEN   

4.5. Beseda s policistou - násilí v médiích 8B 
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9.5. Beseda s policistou - chování o prázdninách 6B 

12.5. Exkurze u Záchranné služby 1A, 1B 

13.5. Výlet na Vaňovské vodopády 2A, 2B 

19.5. Den otevřených dveří Ústeckého kraje 9A, 9B 

23.5. Exkurze do Litoměřic a na zámek Ploskovice 2A, 2B 

23.5. Beseda s policistou - chování o prázdninách 8A 

24.5. Exkurze do "Hit Rádia" 9A, 9B 

24.5. 

Velká cena města Ústí nad Labem ve všestrannosti žáků 

ústeckých 4. tříd 4A, 4B 

31.5. Exkurze na pevnost Königstein 6A, 7A 

31.5. Úklid školního pozemku a opékání špekáčků 5A, 5B 

  ČERVEN   

1.6. Oslava Dne dětí v tělocvičně 1. - 5. roč. 

2.6. Atletika pro děti 5A, 5B, přípravná třída 

2.6. Návštěva Památníku Terezín 4B 

7.6. Beseda s policistou - bezpečnost a ochrana zdraví 2A, 2B 

8.6. Beseda v Severočeské vědecké knihovně „ Krteček ve vesmíru ʺ 3B 

9.6. Interaktivní hra "Jak se nestat závislákem" 8A 

10.6. Návštěva ZOO Ústí n. L. 1A, 1B 

14.6. Beseda s policistou - nebezpečí při styku s cizími lidmi 3B 

15.6. Návštěva ekofarmy 4B 

15.6. Návštěva ZOO Ústí n. L. 2B 

15.6. Návštěva hradu Střekov 3B 

17.6. Návštěva filmu "Lidice" 9A, 9B 

22.6. Návštěva 3D filmu "Piráti z Karibiku" 6. - 7. roč. 

23.6. Přednáška a soutěž "Co víš o energetice" 6. - 7. roč. 

23.6. Zábavné dopoledne "Hurá na prázdniny" 1AB, 2A, 3B 

23.6. Školení první pomoci 8A, 8B 
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23.6. Exkurze do Stadic 3A 

24.6. Návštěva výstavy v kostele sv. Vojtěcha 4A 

24.6. Návštěva zámku Velké Březno „Těžký život princů a princezenʺ 4B 

 

7.2. Účast žáků na soutěžích a olympiádách 

Školní kolo  

Datum                                                   Název soutěže 

20.10.2010 Přírodovědný klokan  

Říjen 2010 Výtvarná soutěž „Jak vidím svojí školuʺ 

7.12.2010 Pythágoriáda 

18.3.2011 Matematický klokan 

 

Školních kol se zúčastnilo 598  žáků 

Okresní kolo 

    Datum                                     Název soutěže                                                                                           Kategorie 

11.10.2010 Přespolní běh  II.H,D, III.D  

19.10.2010 Stolní tenis III. D, III.H  

21.10.2010 Stolní tenis IV.D, IV.H  

21.10.2010 Aerobic Show II.,III. H,D 

25.11.2010 Orion florbal Cup III. H 

7.12.2010 Přebor v šachu IV. H,D 

8.2.2011 Běh na lyžích III.,IV. H,D 

16.3.2011 Volejbal IV. D 

25.3.2011 Orion florbal Cup II.H,D 
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27.4.2011 Soutěž hlídek mladých zdravotníků  III.H,D 

17.5.2011 Mladý záchranář III.H,D 

17.5.2011 McDonald´s Cup I. H 

18.5.2011 McDonald´s Cup II.H 

 

Okresních kol se zúčastnilo celkem 111 žáků.  

Týmová a individuální umístění : 1. místo 6 x, 2.místo 4 x, 3.místo 2 x  

Krajské kolo 

Datum                                          Název soutěže                                                

 

kategorie  

14.1.2011 Orion florbal Cup IV.D 

18.1.2011 Přebor v šachu IV.H,D 

19.4.2011 Volejbal IV.D 

27.5.2011 McDonald´s Cup I.H 

 

Krajských kol se zúčastnilo celkem 38 žáků. 

Týmová a individuální umístění: 2.místo 1 x   

Republikové kolo 

17. – 18. 6. 2011 se družstvo dívek IV. kategorie zúčastnilo Republikového finále ve volejbale v Teplicích. 

Účast v tomto finále si dívky zajistily svými výbornými výkony v předchozích kolech jako náhradnice. 

7.3. Ostatní akce a úspěchy žáků  

V uplynulém školním roce měli dále žáci možnost zúčastnit se těchto vzdělávacích zájezdů nebo ozdravných 
pobytů: 

24. – 28. ledna 2011 lyžařský výcvik (žáci 7. – 9. roč.) 

30. ledna – 5.února 2011 ozdravný pobyt Horní Mísečky ( žáci 5.roč.) 

1. – 6. května 2011 ozdravný pobyt Horní Vysoká (žáci 4. roč.) 

27. května – 3. června 2011 poznávací zájezd do Anglie a Francie (žáci 6. – 9. roč.) 

10. – 12. června 2011 přírodovědný víkend Krásná Lípa (žáci 3. roč.) 

13. – 17. června 2011 ozdravný pobyt Poslův mlýn u Doks (žáci 5. roč.) 
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Žáci školy jsou zapojeni do projektů „Třídíme ve školeʺ a  Recyklohraní.  

Výtvarné kroužky školní družiny byly velmi úspěšné v letošním již 18. ročníku výtvarné soutěže „Naše 

město“ vyhlášené Domem dětí a mládeže Ústí nad Labem a Sdružením dětí a mládeže Tilia. Děti Nikola 

Malinová a Markéta Baranová získaly 1. místo v kategorii jednotlivců - mladší žáci s obrázky „Máš babu“ a 

„Páv na procházce“. Druhé místo v kategorii kolektivů získaly děti s dílem „Známky Ústí nad Labem“. Ve 

fotografické soutěži uspěla Anna Šebíková, která se umístila na 1. místě s fotografiemi „Brouk“ a „Vaňovský 

vodopád“. Díla všech vítězů byla vystavena v Paláci Zdar na Mírovém náměstí v Informačním středisku 

města Ústí nad Labem.  

Díky příznivým klimatickým podmínkám a pomoci HZS ČD Předlice měli žáci naší školy možnost, si v rámci 

tělesné výchovy zabruslit na kluzišti na našem školním hřišti. 

 

7.4. Akce školní družiny  

Říjen 2010 – keramická dílna pro děti z ústeckých mateřských školek „Barevné rybičkyʺ 

Listopad 2010 – „Kapr, kapři, kapříciʺ pracovní setkání rodičů s dětmi ve výtvarných dílnách (Projekt Zdravé 
město a místní Agenda 21 pro rok 2010) 

Prosinec 2010 – Výstava dětských prací „Vánoční nastává časʺ. Spojeno s prodejem keramických výrobků. 

Únor 2011 – Masopustní karneval 

Duben 2011 – keramická dílna pro rodiče a děti „Ptáci,ptáčci,ptáčataʺ 

Květen 2011 – výlet do ZOO v Děčíně 

Červen 2011 – „Pohádkový denʺ, výstava prací dětí z keramických kroužků v městské knihovně  

7.5. Prezentace v médiích   

Akce školy a úspěchy žáků byly pravidelně prezentovány na webových stránkách školy a v regionálním tisku. 

Žáci 1. stupně se několikrát zúčastnili ankety Ústeckého deníku „Jak to vidí děti ʺ 

 Odkazy na některé zprávy související se školou:  

http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20101104_klm_zs_palachova_pametnici.html 

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/seznamy-zprav/aktualni-informace/predvanocni-setkani-s-predskolaky.html 

http://kultura.idnes.cz/vychazi-monografie-nejvetsiho-ceskeho-architekta-20-stoleti-josefa-gocara-1rd-

/literatura.aspx?c=A101112_124121_literatura_ob 

 
 
 
 

http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/20101104_klm_zs_palachova_pametnici.html
http://www.usti-nad-labem.cz/cz/seznamy-zprav/aktualni-informace/predvanocni-setkani-s-predskolaky.html
http://kultura.idnes.cz/vychazi-monografie-nejvetsiho-ceskeho-architekta-20-stoleti-josefa-gocara-1rd-/literatura.aspx?c=A101112_124121_literatura_ob
http://kultura.idnes.cz/vychazi-monografie-nejvetsiho-ceskeho-architekta-20-stoleti-josefa-gocara-1rd-/literatura.aspx?c=A101112_124121_literatura_ob
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

akce jednodenní                                 17 

akce vícedenní                                  6 

Seminářů a školení v rámci DVPP se zúčastnilo 16 pedagogických pracovníků. Účast byla doložena 

osvědčením.  

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

Pedagogickým centrem. 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.   

9. Základní daje o hospodaření školy  

OŠKS Krajského úřadu 
2010 k 30.6.2011 

NIV celkem 13455 6712 

Z toho      -  MP 9653 4898 

                -  OPPP 66 26 

                -  odvody 3294 1665 

                -  příděl do FKSP 193 49 

                -  ONIV 249 74 

Příspěvek ze SR 13455 7200 

 

OMOŠSK Magistrátu města Ústí nad labem 2010 k 30.6.2011 

Náklady 3004 1537 

Výnosy 1037 604 

Příspěvek na provoz 1967 980 

Výnosy celkem 3004 1584 

H V 0 47 
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Neinvestiční výdaje na jednoho žáka v členění na výdaje provozní a mzdové 

 2010 k 30. 6. 2011 

Provozní 7309 3732 

Mzdové 23487 11917 

Mzdové vč. OPPP 23647 11981 

(údaje jsou v tisících korunách českých) 

 

9.1. Finanční prostředky z rozvojových programů a dotací a operačních programů. 
 
Poskytnutí finančního příspěvku z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 
rok 2010 - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, č.j. 4 040/2010-26 ze dne 18. března 
2010  ve výši 37 000,- Kč. 

Poskytnutí finančního příspěvku z rozvojového programu MŠMT na rok 2011 Posílení platové úrovně 
pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním ve výši 635 000,- Kč 

Poskytnutí finančního příspěvku z „ Projektu Zdravé městoʺ a „ místní Agenda 21ʺ Ústí nad Labem ve výši 

12 500,- Kč. 

Poskytnutí finančního prostředku v rámci akce „ Otevření hřišť veřejnosti ʺ ve výši 9 600,- Kč. 

Poskytnutí finanční dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „ Zkvalitnění výuky na Modré 

škole ʺ v rámci 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 1 203 558,60 Kč  
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10. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  
 
10.1. Předmět inspekční činnosti 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle §174 odst. 2 

písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího 

programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 

písm. c) školského zákona. Hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle § 185 odst.1 

školského zákona. 

Hodnocení postupu při zřizování přípravné třídy základní školy podle § 47 odst. 1 školského zákona. 

10.2. Závěry, celkové hodnocení školy 

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. 

Při přijímání dětí k základnímu vzděláván a v průběhu vzdělávání škola respektuje zásady rovného přístupu. 

Zohledňuje individuální speciální vzdělávací potřeby jednotlivců. Při přijímání dětí do přípravné třídy nebyly 

splněny všechny zákonné podmínky. Tím došlo k porušení §47 odst. 1 školského zákona v platném znění. 

K odstranění zjištěného nedostatku stanovila ČŠI škole lhůtu. 

Škola zpracovala ŠVP ZV v souladu s požadavky školského zákona. Na základě provedené srovnávací analýzy 

Českou školní inspekcí škola zareagovala částečně. Pro odstranění věcných nedostatků v obsahu ŠVP ZV 

stanovila ČŠI škole lhůtu. 

Prostorové a materiální podmínky umožňují realizaci vzdělávacích programů. Finanční prostředky přidělené 

ze státního rozpočtu škola využívá v souladu s účelem, na který byly přiděleny. 

Personální podmínky pro realizaci ŠVP ZV jsou velmi příznivé. Výuka anglického a německého jazyka je 

zajištěna pně kvalifikovanými pedagogy, kteří se věnují i přípravě žáků k certifikovaným mezinárodním 

zkouškám. DVPP probíhá na základě potřeb školy. 

Pro vzdělávání škola vytváří bezpečné prostředí, v jeho průběhu přijímá účinná opatření k předcházení 

bezpečnostních, sociálních a zdravotních rizik. Funkční jsou mechanizmy k minimalizaci rizikového chování a 

neomluvené absence žáků. 

Organizace vzdělávání odpovídá platným právním předpisům. Škola vede řádně požadovanou dokumentaci. 

Řízení školy je funkční, slabá místa zatím vykazuje v oblasti kontroly výchovně vzdělávacího procesu. 

Vzdělávací aktivity školy podporují rozvoj osobnosti žáků se zřetelem na věkové a individuální zvláštnosti. 

V průběhu vzdělávání se většina pedagogů snaží dosáhnout požadovaných výstupů stanovených školním 

vzdělávacím programem. Dílčí nedostatky byly zjištěny v minimálním využití diferenciace požadavků na žáky 

a v nedostatečném vedení žáků k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. 
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Výsledky vzdělávání žáků škola sleduje a vyhodnocuje. K závěrům přijímá účinná opatření. 

Výsledky vzdělávání ve vztahu k ŠVP ZV a předpoklady školy ke vzdělávání podle požadavků školského 

zákona jsou na požadované úrovni. 

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst.4 školského zákona ve lhůtě do 10 dnů požaduje zaslání 

oznámení o přijetí opatření  odstranění zjištěných nedostatků. Oznámení zašlete na adresu ČŠI , Pod 

Nemocnicí 2381, 440 01 Louny. 

ČŠI v souladu s § 11 f) zákona č. 552/1991Sb. ve lhůtě do 31.srpna 2011 požaduje podání písemné zprávy o 

odstranění zjištěních nedostatků. Zprávu zašlete na adresu ČŠI, Pod Nemocnicí 2381, 440 01 Louny. 

 

 

 


