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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:  

Mgr. Marek Plch – ředitel školy 

Mgr. Jitka Olšaníková – zástupce ředitele školy 

Školská rada:  

Radek Sattler – předseda Školské rady – zákonný zástupce žáků do 31. 12. 2011 
Miroslava Benešová – zákonný zástupce žáků do 31. 12. 2011 
Ing. Leoš Nergl – zástupce zřizovatele do 31. 12. 2011 
Ing. Jiří Uhman – zástupce zřizovatele do 31. 12. 2011 
Mgr. Michaela Kolářová – zástupce pedagogických pracovníků do 31. 12. 2011 
Mgr. Radka Smolíková – zástupce pedagogických pracovníků do 31. 12. 2012 
 
Jiří Stibor – předseda Školské rady – zákonný zástupce žáků od 1. 1. 2012 
Lucie Kraft - zákonný zástupce žáků od 1. 1. 2012 
Mgr. Jiří Uhman – zástupce zřizovatele od 1. 1. 2012 
Michal Rožec – zástupce zřizovatele od 1. 1. 2012 
Mgr. Jana Zdenková – místopředsedkyně Školské rady – zástupce pedagogických pracovníků od 1. 1. 2012 
Mgr. Radka Smolíková – zástupce pedagogických pracovníků do 31. 12. 2012 
 
 

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 

              reditel@zspalachova.cz 

 

 

 

mailto:sekretariat@zspalachova.cz
mailto:reditel@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 4 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. 2011 
 

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

Přípravná třída 1 15 15 

1. stupeň ZŠ 10 209 20,90 

2. stupeň ZŠ 7 190 27,14 

 
Výuku žáků ve školním roce 2011/2012 zajišťovalo 27 učitelů. 
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1.3.  Materiálně technické podmínky 
 
Ve školním roce 2011/2012 byla provedena výměna vchodových dveří do objektu školy v obou hlavních 
vchodech. Žádné další opravy a rekonstrukce většího charakteru nebyly provedeny. 
 

V požadavcích na opravy, údržbu a investice pro nadcházející školní rok 2012/2013 předkládané zřizovateli 

jsou uvedeny: Renovace sportovního povrchu školního víceúčelového hřiště, oprava a výměna žaluzií 

v učebnách a kabinetech a celková rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy.  

 

 
 
 
 
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 

 

                15 

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

 

               399 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok2011/2012 

Stránka - 6 - (celkem 28) 

 

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 31 

 

I. stupeň: 10  

II. stupeň: 16 

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 72 dětí 8 dětem byl doporučen odklad školní docházky a 

pro školní rok 2012/2013 bylo přijato 60 nových žáků.  

Do přípravného ročníku bylo přijato 13 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 

z toho 1. Pololetí 

nebylo 

hodnoceno 

400 190 182 27 1 

Počet žáků 2. 

pololetí celkem 

z toho 2. pololetí 

prospělo 

s vyznamenáním 

z toho 2. pololetí 

prospělo 

z toho 2. pololetí 

neprospělo 

 

397 181 202 14 0 

 

5.2. Souhrnný přehled hodnocení chování 
 

počet žáků 1. pololetí 400 

počet žáků s 2. stupněm chování 3 

počet žáků s 3. stupněm chování 1 

počet žáků 2. pololetí 397 

počet žáků s 2. stupněm chování 5 

počet žáků s 3. stupněm chování 2 

 

 



                                                                                              Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok2011/2012 

Stránka - 10 - (celkem 28) 

 

 

 
5.3. Souhrnný přehled zameškaných hodin 
 

počet žáků v 1. pololetí 400 

zameškané hodiny celkem v 1. pololetí 20 851 

z toho neomluvené hodiny celkem v 1. pololetí 545 

počet žáků v 2. pololetí 397 

zameškané hodiny celkem v 2. pololetí 26 199 

z toho neomluvené hodiny celkem v 2. pololetí 790 

 

Celkem bylo ve školním roce zameškáno 47 050 hodin z toho 1335 hodin nebylo omluveno. V 1. pololetí 

připadlo na 1 žáka  52,13 a ve 2. pololetí 65,99 zameškaných hodin. 

 

 

5.4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy 
 

žáci přijatí na gymnázium 19 

žáci přijatí na SOŠ 30 

žáci přijatí na SOU 3 

žáci přijatí na OU 0 

žáci nepřijatí 0 

celkem 52 
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5.5. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 

počet žáků na škole celkem 399 

z toho sluchově postižených 1 

z toho zrakově postižených 1 

z toho vady řeči 0 

z toho tělesně postižených 0 

z toho vývojové poruchy učení 64 

z toho kombinované postižení 2 

 
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.  

 

5.6. Údaje o zapojení žáků školy do testování 

Ve školním roce 2011/2012 se škola zúčastnila několika testování žáků: 

Testování žáků 9. ročníku STONOŽKA (SCIO) M, ČJ, OSP, AJ, NJ – hrazeno z rozpočtu školy 

Testování žáků 6., 7. a 8. ročníku Pilotní testování OSP, M, ČJ, AJ, NJ (SCIO) – hrazeno z prostředků ESF 

Testování finanční gramotnosti GEPARD (SCIO) žáků 5. a 9. ročníku - hrazeno z prostředků ESF 

Testování NIQES – generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku (ČŠI, MŠMT) – 

hrazeno ze státního rozpočtu 

  

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok2011/2012 

Stránka - 12 - (celkem 28) 

 

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 (viz níže) 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. 

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 s Občanským sdružením „ Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Zš 

Palachova v Ústí nad Labem“. V současné době je jediným sponzorem školy.  Spoluorganizuje a finančně 

podporuje některé akce školy. Ve školním roce se jednalo o projekt „Barevná školaʺ, „ dětský den, lyžařský 

výchovně vzdělávací kurz a třídní výlety. V loňském školním roce pořádala škola společně se SRPD sběrovou 

soutěž pro naše žáky.  
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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 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 

 extremismus a rasismus 

 zneužívání návykových látek 

 závislosti 

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

 Výtvarné kroužky a kroužky keramiky při školní družině 

 Náprava SPU 

 Aerobic 

 Pohybové hry 

 Turistický kroužek 

 Kroužek první pomoci 

 Doučování AJ 
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7. Školní a mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

7.1. Školní a mimoškolní akce  

  ZÁŘÍ   

23. 9. OBERIG – přednáška o adaptaci cizinců  8.A 

30. 9. Sváťovo divadlo – O třech kůzlátkách 1.A, 1.B 

  ŘÍJEN  

3. 10.  Přednáška v knihovně(SVKUL) – rizika internetu 9.A,9.B  

6. 10. Multimediální koncert „ Když najdeš přítele, …“ celá škola 

13.10.  Návštěva SVKUL 4. A 

  LISTOPAD  

7. 11.  Ukázka tréninkové hodiny judo 7. A 

10.11. Ukázka tréninkové hodiny judo 2.B,3.A,3.B,5.A 

10.11. Veletrh vzdělávání 9.A,9.B 

21.11. Beseda s psycholožkou – Vliv drog na dospívající 7.A 

23.11. Festival „Voda, moře, oceány“ 7.A,8.A 

28.11. Dopravní výchova – dopravní hřiště 4.A,4.B 

29.11. Návštěva výstavy – Andy Warhol 5.A,5.B 

 PROSINEC  

2.12. Planetárium Teplice 5.A,5.B 

5.12. Beseda s kurátorkou – chování ve škole 7.A 

7.12. Loutkové představení „O Barykovi“ 2.A,2.B,3.A,3.B 

15.12. Zdobení vánočního stromu v ZOO 1.A,1.B,2.B 

16.12. Návštěva filmového představení 3.B.5.A,5.B 

 LEDEN  

13.1. Návštěva výstavy „Neztratit víru v člověka“ – Zš SNP 5.B 

18.1. Návštěva Českého rozhlasu  5.B 

25.1. Akce Besip- chování na silnici 4.B 
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  ÚNOR   

15.2. Beseda s hráči A týmu BK Sluneta 9.A,B 

 BŘEZEN  

1.3. Sportovní výlet na běžkách – Komáří vížka 4.B 

15.3. Výstava „ THE HUMAN BODY“ v Praze 2. stupeň 

20.3. Projekt planeta země 3000 – Jižní Amerika 2. stupeň 

22.3. Beseda v SVKUL- kniha Lichožrouti 3.B 

 DUBEN  

11.4. Hudební vystoupení „A pořád se něco hraje“ 3.A,B,4.A,5.A 

11.4. Beseda s Lukášem Konečným v Českém rozhlasu vybraní žáci 2.st. 

17.4. Žijeme Londýnem – vzdělávací program 3.A 

23.4. Exkurze ve VÚANCH 9.A,B 

  KVĚTEN   

9.5. Exkurze do povrchového lomu v Bílině 8.A,9.A,B 

31.5. Botanická soutěž s UJEP 5.A 

  ČERVEN  

8.6.  Návštěva divadelního představení Divadla bratří Formanů 5.A 

13.6. Den s policií ČR 3.A 

14.6.  Mistrovství Evropy v tancích – zimní stadion UL 4.B,6.A  

15.6. Mistrovství Evropy v tancích – zimní stadion UL 8.A,9.A,9.B 

25.6.  Finále školní florbalové ligy – školní hřiště 2.st 

26.6. Školní turnaj v brennballu – školní hřiště 2.st. 

27.6. Rozloučení se žáky 9. tříd – školní hřiště  celá škola 

 

Samostatnou kapitolu tvoří spolupráce s Policií ČR v rámci projektu „Adopce školy policií“. 

Preventisté z řad policejního sboru pravidelně docházejí do jednotlivých tříd a formou přednášek a 

besed významně přispívají k preventivní činnosti na škole. Ve školním roce 2011/12 proběhly 

přednášky na následující témata: 
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7.10. 6A Nebezpečí šikany 

7.10. 9B Demonstrace 

11.10. 7B Nebezpečí šikany 

14.10. 8A Kriminalita mládeže 

1.11. 1A, 1B Bezpečná cesta do školy 

2.11. 2A, 2B Nebezpečí kontaktu s cizími lidmi 

29.11. 7B Kriminalita mládeže 

2.12. 6A Kriminalita mládeže 

13.12. 7B Prevence před rizikovými situacemi 

13.1. 6A Prevence před rizikovými situacemi 

16.1. 6B Prevence před rizikovými situacemi 

20.1. 8A Krádeže ve školách 

24.1. 7B Bezpečnost silničního provozu 

10.2. 8A Nebezpečí sociálních sítí 

13.2. 7A Trestné činy na internetu 

14.2. 7A Nebezpečí kontaktu s cizími lidmi 

14.2. 6B Bezpečnost silničního provozu 

17.2. 6A Bezpečnost silničního provozu 

23.3. 6A Extremismus 

23.3. 9B Vyšetřovací metody 

26.3. 7A Národnostní menšiny 

10.4. 6B Škodlivost kouření 

13.4. 6A Škodlivost kouření 

23.4. 7A Extremismus 

23.4. 9B Postihy za přechovávání drog 

24.4. 7B Policejní sbory 

26.4. 8A Nebezpečí šikany 

10.5. 6B Kriminalita mládeže 

14.5. 7A Bezpečné chování o prázdninách 

22.5. 7B Bezpečné chování o prázdninách 

25.5. 8A Škodlivost drog 

5.6. 6B Bezpečné chování o prázdninách 



                                                                                              Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok2011/2012 

Stránka - 18 - (celkem 28) 

 

7.2. Účast žáků na soutěžích a olympiádách 

Školní kolo: 

                                                  Název soutěže 

Přírodovědný klokan  

Pythágoriáda 

Matematický klokan 

 

Celkem se školních kol se zúčastnilo 577 žáků 

 

Okresní soutěže: 

                                    Název soutěže                                                              

Kategorie + týmová a                  

individuální umístění 

Atletický čtyřboj III.H,D IV.H,D 

Přespolní běh  II.H,D III.D  

Stolní tenis III. D III.H  

Stolní tenis IV.D, IV.H  

Orion florbal Cup III. H 

Orion florbal Cup IV.H,D 

Přebor v šachu IV. H,D 3.místo 

Střekovská laťka III.,IV. H,D 

Volejbal IV.H 

Volejbal IV. D 

Orion florbal Cup II.H,D  2. místo 

Přehazovaná II.H,D 
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Preventan Cup - vybíjená II.A H,D 2.místo 

Preventan Cup - vybíjená II.B D  1.místo 

McDonald´s Cup I. H 

McDonald´s Cup II.H 

Olympiáda v NJ III.,IV.H,D   3.místo  

Matematická olympiáda III.,IV.H,D  2.místo  

Pythagoriáda III.H,D 

Olympiáda AJ III.,IV.H,D  2.místo  

Pohár ministra školství ve florbale IV.D 2.místo 

Basketbal II.H,D 3.místo 

Basketbal III.H 3.místo 

Basketbal IV.H 2.místo 

 

Okresních finále se zúčastnilo celkem 174 žáků. 

 

Krajské soutěže: 

                                         Název soutěže                                                

Kategorie + týmová a                  

individuální umístění 

Orion florbal Cup IV.D   3. místo 

Orion florbal Cup IV.H 1. místo 

Preventan Cup II.B D 1. místo 

Přehazovaná II. H,D  1.místo 

Pohár ministra školství ve florbale III.,IV. H 3.místo 

Mladý záchranář III.H,D 1.místo 

 

Krajských finále se zúčastnilo celkem 66 žáků. 
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Republikové soutěže: 

                   Název soutěže                                                Kategorie + týmová a individuální umístění 

Preventan Cup II.B D  8.místo 

Orion florbal Cup IV.H  3.místo - kvalifikace 

 

Republikových finále se zúčastnilo celkem 22 žáků. 

 

 7.3. Ostatní akce a úspěchy žáků 

V uplynulém školním roce měli dále žáci možnost zúčastnit se těchto vzdělávacích zájezdů, ozdravných 
pobytů a sportovních kurzů: 

19. 9. – 23. 9. 2011 Seznamovací kurz pro žáky 6. ročníku Holany  

25. 9. – 30. 9. 2011 Ozdravný pobyt Krkonoše 5. A 

10. 10. – 14. 10 2011 Ozdravný pobyt Bedřichov 3. A 

21. 1. 2012 – 28. 1. 2012 Lyžařský výcvik Špindlerův Mlýn (žáci 7. – 9. roč.) 

23. 4. – 27. 4. 2012 Ozdravný pobyt Poslův Mlýn 4. B 

15. 6. – 17. 6. 2012 Ozdravný pobyt Kořenov 4. A 

14. 5. – 18. 5. 2012 Cyklistický kurz Děčínský Sněžník 6. B 

14. 5. – 18. 5. 2012 Ozdravný pobyt Jaroměř 1. A, B, 2.B, 3.B, 5. B 

21. 5. – 25. 5. 2012 Kurz netradičních sportů Jaroměř 4. A, 6. A 

 

Žáci školy jsou zapojeni do projektu „Recyklohraní“.  V rámci tohoto projektu se škola zapojila do soutěže 

s názvem „Věnuj mobil“. Celkem bylo vybráno 101 mobilních telefonů. Vítěznou třídou (v rámci naší 

školy) se stala třída 5. A se 49 odevzdanými mobilními telefony.  

Výtvarné kroužky školní družiny byly velmi úspěšné v letošním již 19. ročníku výtvarné soutěže „Naše 

město“ vyhlášené Domem dětí a mládeže Ústí nad Labem a Sdružením dětí a mládeže Tilia. V kategorii 

jednotlivců I. stupeň ZŠ udělila porota hned dvě první místa, která získala Ester Jelačičová z výtvarného 

kroužku M. Přibylové za obrázek s názvem Plavba pod Mariánskou skálou a Karolína Slavíková z výtvarného 

kroužku L. Machajové za obrázek s názvem Život kolem řeky Labe. V kategorii kolektivů I. stupeň ZŠ vyhrálo 

první místo společné dílo dětí z výtvarného kroužku M. Kettnerové s názvem Lanovkou na výlet. Díla všech 

vítězů byla vystavena v Paláci Zdar na Mírovém náměstí v Informačním středisku města Ústí nad Labem.  
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Někteří žáci II. stupně společně s Mgr. Vendulou Matoušovou uspořádali sbírku „Mikulášská nadílka“ pro 

Centrum pro zvířata v nouzi v Ústí nad Labem a sbírku pro „Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata 

Děčín“. 

Další účast na soutěžích: 

Žáci devátého ročníku se zúčastnili krajské on-line soutěže zaměřené na přírodní a technické vědy 

„Evropské srdce“ a vědomostní a dovednostní soutěže „A JE TO 2011“. 

Žáci navštěvující nepovinný předmět Školní média se zúčastnili soutěže „Mladý Ekomoderátor 2012“ 

v České Lípě. 

V celoroční soutěži „Ústecká florbalová liga“ obsadilo družstvo chlapců II. stupně 1. místo a v soutěži 

„Florbalový mistr deváťáků 2012“ pořádané Gymnáziem Dr. Václava Šmejkala obsadilo družstvo chlapců 

také 1. místo. 

 

V průběhu školního roku 2011/2012 proběhla závěrečná část projektu „Výměnný pobyt se školou 

v Cunlhatu ve Francii“, který odstartoval na podzim 2009, kdy si skupina sedmáků začala pravidelně 

vyměňovat krátké dopisy se žáky ze školy Collége Lucien Gachon v Cunlhatu ve Francii. Toto dopisování 

vyvrcholilo vzájemnou návštěvou žáků a pedagogů. Francouzi navštívili školu, Ústí nad Labem a okolí 

v dubnu a žáci z naší školy se vydali na pobyt do Francie na přelomu května a června. Ubytování bylo 

vzájemně zajištěno v rodinách žáků a učitelů. 

  

Ve školním roce 2011/2012 se v rámci projektu „Výzva pro pedagogické pracovníky Zš Palachova 

k organizaci soutěží a projektů pro žáky školy“ uskutečnily tyto akce: 

Čtenářská soutěž - žáci 1. a 2. stupně – Mgr. Soňa Drobečková 

Recitační soutěž - žáci 1. tříd – Mgr. Soňa Drobečková 

Les jako přírodní společenstvo – žáci 4. A – Mgr. Ilona Matějovská 

Soutěž v AJ - žáci 7. – 9. tříd – Mgr. Michaela Kolářová 

Mistrovství světa v trojboji – žáci 4. B – Mgr. Vít Borůvka 

Palachovka na ledě – žáci 1. a 2. stupně – Mgr. Vít Borůvka 

Modrá škola v T-CLUBU – žáci 1. a 2. stupně- Mgr. Zuzana Blšťáková 

Mistrovství Modré školy v badmintonu – žáci 1. a 2. stupně – Mgr. Zuzana Blšťáková 

Aerobic a dance show – žáci 1. a 2. stupně – Mgr. Helena Čechurová 

Po stopách detektiva Ježucha – žáci 5. tříd – Mgr. Kateřina Jiravová 

Recitační soutěž – žáci 1. a 2. stupeň – Mgr. Radka Smolíková 

Předvánoční soutěžení ve 3. třídách – Mgr. Markéta Švandrlíková 

Vánoční klání 2. tříd – Mgr. Lenka Fettersová 

Palachovka má talent – žáci 1. a 2. stupně – Mgr. Petra Kotková, Mgr. Pavla Šrůmová 

Novoroční florbal Cup – žáci 2. stupně – Mgr. Jakub Mrázek 
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Tvoření s dětmi a rodiči – přípravná třída – Marta Paulová 

Indiánské odpoledne – školní družina – Monika Kettnerová 

Masopustní karneval s lampiónovým průvodem a nocováním ve škole – školní družina – Lenka Machajová, 

Lenka Jamborová 

Tvořivé kočkování v keramické dílně – žáci 1. a 2. stupně s rodiči  - Marie Přibylová 

 

7.4. Akce školní družiny  

Říjen 2011 – keramická dílna pro děti z ústeckých mateřských školek „Ježciʺ 

Listopad 2011 – „Stromyʺ pracovní setkání rodičů s dětmi ve výtvarných dílnách (Projekt Zdravé město a 
místní Agenda 21 pro rok 2010) 

Červen 2012 – „Dětský den u indiánů“ v indiánské vesničce Rosehill   

Červen – srpen 2012 - Výstava prací dětí z keramických kroužků v Městské knihovně Ústí nad Labem 

 

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 pravidelně účastnili ankety Ústeckého deníku „Jak to vidí děti ʺ 
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7.6. Fotografie z vybraných akcí a soutěží 

                                                                                 Orion Florbal Cup 

                                                   

                Beseda s basketbalisty 

                        

                                                                                                                                Lyžařský kurz  

 

                                                        Florbalový mistr deváťáků 2012                                                                     
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                                                   Cyklistický kurz na Děčínském Sněžníku 

                                    
 
 
                     Výměnný pobyt žáků Zš Palachova a žáků z Cunlhatu ve Francii  

    
 
                                                               Výtvarná soutěž Naše město 
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                                                                                                       Palachovka má talent                                                          

                       
             Projekt Stromy 
 
 
                                                               Rozloučení s deváťáky 

                                   
 
                   Adaptační kurz 6. tříd                                                        Mladý záchranář                                                              

           
 
 
 
 
 



                                                                                              Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok2011/2012 

Stránka - 26 - (celkem 28) 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

akce jednodenní                                  7 

akce vícedenní                                  3 

Seminářů a školení v rámci DVPP se zúčastnilo 27 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 ESF. Další 

školení proběhla v rámci projektu EU peníze do škol.  

Pedagogičtí pracovníci školy se společně zúčastnili vzdělávacího programu společnosti SCIO Pohoda ve 

škole v rámci projektu „Klima školy – každý se ve škole cítí dobře“ v rozsahu 32 hodin hrazeného 

z prostředků ESF.  

Obsah vzdělávacího kurzu: potřeby a styly výchova, řešení problémů a nastavování pravidel, třídnictví a 

vedení třídy, psychohygiena učitele 

 

9. Hospodaření školy 

9. 1. Základní údaje. 

Příspěvková organizace hospodařila se svěřenými peněžními prostředky tak aby byl naplněn hlavní 

účel a předmět činnosti a zároveň, aby peněžní prostředky byly použity na základě principu 

účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.  

Při finančních operacích byl dodržen zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a současně byly zohledněny právní předpisy 

Statutárního města Ústí nad Labem a jeho vnitřní organizační předpisy.  

Peněžní prostředky, které byly organizaci přiděleny na zajištění provozu základní školy, byly 
čerpány v průběhu celého účetního období 2011 tak, že ve výsledku hospodaření příspěvková 
organizace nevykázala ztrátu.  
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OŠKS Krajského úřadu 
2011 k 30. 6. 2012 

NIV celkem 14440 7149 

Z toho      -  MP 10449 5219 

                -  OPPP 48 75 

                -  odvody 3552 1775 

                -  příděl do FKSP 105 53 

                -  ONIV 286 27 

Příspěvek ze SR 14440 103 

 

OMOŠSK Magistrátu města Ústí nad labem 2011 k 30. 6. 2012 

Náklady 3126 1436 

Výnosy 1167 526 

Příspěvek na provoz 1959 978 

Výnosy celkem 3126 1504 

H V 0 68 

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

 2011 k 30. 6. 2012 

Provozní 7550 3469 

Mzdové 34736 17087 

Mzdové vč. OPPP 34879 17263 

(údaje jsou v tisících korunách českých) 

 

 
 
 
 



                                                                                              Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok2011/2012 

Stránka - 28 - (celkem 28) 

 

9.2. Finanční prostředky z rozvojových programů a dotací a operačních programů. 
 
Poskytnutí finančního příspěvku z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 
rok 2011 - Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání, č.j. 1 968/2011-26 ze dne 23. února 
2011. ve výši 33 000,- 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 

12 400,- Kč a 19 500,-Kč pro projekty „Stromy“ a „My city – my space/výtvarný projekt“. 

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 802 372,40 Kč. Cílem 
projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na 
Základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými 
kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a 
učebních materiálů ve výuce. 
 

  

10. Činnost Školské rady  
 
Na základě § 167 561/2004 Sb. svolal ředitel Základní školy Ústí nad Labem Palachova 400/37, p. o. první 
zasedání školské rady pro funkční období 2012 – 2014 na 1. 2. 2012. Došlo k seznámení nových členů ŠR. 
Z celkového počtu bylo přítomno 5 členů ŠR.  
Na základě návrhu a hlasování členů ŠR byl nadpoloviční většinou předsedou ŠR zvolen pan Jiří Stibor člen 
ŠR za zákonné zástupce a místopředsedkyní ŠR Mgr. Jana Zdenková členka ŠR za pedagogické pracovníky. 
Byl stanoven a nadpoloviční většinou všech členů ŠR přijat jednací řád ŠR.  
Další zasedán ŠR bylo stanoveno na 3. 10. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


