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1. Základní údaje o škole 

 

1. 1 Škola 

 

Název: Základní škola a Mateřská škola Žalany 

Sídlo: Rtyňská 156, 417 63 Žalany 

Ředitel školy: Mgr. Lukáš Šimon 

Statutární zástupce: Mgr. Barbora Schneiderová  

Telefon: 417 872 282 

Fax: 417 872 594 

RED-IZO: 600084787 

IČO: 70695067 

Webové stránky: www.zs-zalany.cz 

E-mail: zszalany@volny.cz 

 

1. 2 Zřizovatel 

 

Název zřizovatele: Obec Žalany 

Sídlo: Pražská 93, 417 63 Žalany 

Starosta obce: Jindřich Mouka 

IČO: 00266655 

 

1. 3 Součásti školy 

 

Součást školy IZO Kapacita Skutečný stav 

Mateřská škola 107568501 24 24 

Základní škola 102465771 300 199 

Školní družina 116800411 75 75 

Školní jídelna 102705267 300 MŠ – 24/ ZŠ 170 

Komentář: Skutečný stav k 30. 9. 2015. Kapacita školy je k 30. 9. 2015 využita na 66 %. 

 

1. 4 Školská rada 

 

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Žalany zřizované obcí Žalany má 3 členy: 

 

Člen jmenovaný zřizovatelem: Jaroslav Lain 

Člen z řad rodičovské veřejnosti: Ivana Kubíková 

Člen z řad pedagogických pracovníků: Mgr. Alena Tatíčková 

 

Školská rada se ve školním roce 2015/2016 jednala dvakrát: 14. 10. 2015 a 31. 8. 2016. 

Z jednání školské rady jsou pořízeny zápisy. Volební období školské rady je od 8. 11. 2013 – 

7. 11. 2016.  

http://www.zs-zalany.cz/
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1. 5 Základní údaje o součástech školy 

 

Všechny součásti školy se nacházejí ve třech pavilonech. Areál školy je umístěn na okraji 

obce v klidném prostředí s krásným výhledem na Krušné hory a České středohoří. Žáky naší 

školy jsou nejen děti z obce Žalany, ale i děti dojíždějící z okolních obcí. Základní škola 

a Mateřská škola Žalany je spádovou školou pro přibližně 25 obcí a osad na území okresů 

Ústí nad Labem a Teplice. 

Základní škola je úplná škola se všemi devíti ročníky. Výuka je realizována v běžných 

třídách, ve kterých jsou integrováni žáci s vývojovými poruchami učení, chování a sluchově 

postižení žáci. Výuka probíhá jak v kmenových učebnách, tak v odborných učebnách. 

Základní škola je rozdělena na jednotlivé pavilony. V pavilonu „A“ se nachází kanceláře 

vedení školy a výchovného poradce, kmenové učebny I. stupně ZŠ, mateřská škola, učebna 

specifických poruch učení a školní knihovna. V pavilonu „B“ se nachází kmenové učebny 

druhého stupně a odborná učebna pro výuku přírodopisu, fyziky a chemie. V pavilonu „C“ se 

nacházejí další odborné učebny – informatika I. a II., prostory školní družiny 

(I., II., III. oddělení) a učebna hudební výchovy, která je součástí učebny II. oddělení školní 

družiny. Dále se v pavilonu „C“ nachází školní tělocvična, školní bazén a školní jídelna. 

Škola pro výuku tělesné výchovy a jiných pohybových aktivity využívá školní hřiště. Škola 

využívá dvě školní hřiště, která jsou umístěna v areálu školy. Fitness hřiště a hřiště 

v přírodním stylu. Obě hřiště slouží v dopoledních hodinách dětem a žákům školy 

a v odpoledních hodinách jsou zpřístupněna veřejnosti.  

Na základní škole se vyučuje anglický a německý jazyk. Škola reagovala na zájem 

zákonných zástupců žáků o výuku anglického jazyka od 1. ročníku. Anglický jazyk 

vyučujeme od 1. ročníku v hodinové dotaci, od třetí třídy je výuka realizována v tříhodinové 

dotaci. Od sedmého ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk – německý jazyk ve dvouhodinové 

dotaci týdně. Škola nabízí od 6. ročníku výuku dalších volitelných předmětů 

(Environmentální výchova, Sportovní hry, Literárně-jazykový seminář, Dramatická výchova). 

Ve školním roce 2015/2016 byly realizovány následující volitelné předměty:  

 Sportovní hry (VI. ročník) – počet žáků: 15 

 Environmentální výchova (VII. ročník) – počet žáků: 20 

 Sportovní hry (VIII. ročník) – počet žáků: 14 

Součástí základní školy je také mateřská škola, školní družina a školní jídelna.              

Do mateřské školy docházelo ve školním roce 2015/2016 celkem 24 dětí předškolního věku 

(dle výkazu o MŠ S 1-01 k 30. 9. 2015). V mateřské škole pracovaly 2 učitelky, obě splňují 

předepsanou kvalifikaci. Do školní družiny jsou zařazováni žáci z 1. – 5. ročníku podle 

předem stanovených kritérií. Celkem docházelo do školní družiny 75 žáků, z toho 58 z 1. – 2. 

ročníku (dle výkazu ŠD Z 2-01 k 31. 10. 2015).  Do zájmových útvarů docházelo 63 žáků 

1. stupně. Ve školní družině pracovaly 3 vychovatelky, všechny splňují předepsanou 

kvalifikaci. Ve školní jídelně pracují 2 kuchařky, 1 pomocná kuchařka a 1 vedoucí školního 

stravování. Celkem se v jídelně stravovalo 236 strávníků (dle výkazu ŠJ Z 17-01 k 31. 10. 

2015), z toho 24 dětí MŠ, 182 žáků ZŠ, 30 zaměstnanců školy. Školní jídelna je od 1. 9. 2012 

vývařovnou pro MŠ Bořislav. Ve školním roce 2015/2016 připravovala školní jídelna jídla 

pro 18 dětí z MŠ Bořislav (dle výkazu ŠJ Z 17-01 k 31. 10. 2015).  
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1. 6 Materiálně technické podmínky školy  

 

Během školního roku 2015/2016 jsme pokračovali v modernizaci naší školy. Škola byla 

postupně dovybavována novým nábytkem v jednotlivých učebnách, v učebnách 1. stupně 

byly dokoupeny interaktivní dataprojektory, žákům 2. stupně byli zakoupeny šatní skříňky, 

které byly z velké části zaplaceny z výhry u firmy MISSIVA. Jednotlivé třídy byly znovu 

vymalovány, byla zřízena kancelář výchovného poradce, která je součástí školní knihovny. 

V jedné učebně na 2. stupni bylo vyměněno lino a byl zmodernizován kabinet matematiky pro 

2. stupeň. Na pavilonu „C“ bylo vyměněno lino v učebně II. oddělení školní družiny a dále 

byla učebna vybavena novým relaxačním kobercem. V současné době mají všechny učebny 

1. a 2. stupně moderní vybavení, které podporuje výchovně vzdělávací proces školy. 

Zřizovatel školy dokončil oplocení pozemku školy.  

V současné době je naše škola velmi dobře vybavena informační a komunikační 

technikou. Škola disponuje dvěma interaktivními učebnami, které dohromady mají 36 stanic 

(PC). V každé interaktivní učebně je i dataprojektor. Učitelé mají pro výuku k dispozici 

14 dataprojektorů, ve škole máme 2 interaktivní tabule, 6 interaktivních projektorů, učitelé 

mají k dispozici 13 notebooků, 1 digitální fotoaparát a 10 tabletů. Škola má k dispozici 

4 odborné učebny. Jedna odborná učebna se nachází v pavilonu „B“ a slouží pro výuku 

přírodopisu, fyziky a chemie. Druhá odborná učebna se nachází v pavilonu „C“ a slouží pro 

výuku hudební výchovy, která je součástí učebny II. oddělení školní družiny a žáci ji 

využívají převážně v dopoledních hodinách. Dále jsou v pavilonu „C“ k dispozici 

2 multimediální učebny s internetem. V pavilonu „A“ škola disponuje školní knihovnou, kde 

si žáci celé školy mohou půjčovat knihy pro potřeby výuky a pro svůj volný čas. Škola 

v rámci projektu Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Žalany, 

reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0687 vybavila školní knihovnu novými knihami. V rámci projektu 

bylo zakoupeno 650 kusů nových knih, které jsou v knihovně zpřístupněny žákům. Realizací 

výše uvedeného projektu byl zaznamenán zvýšený zájem o čtenářství v naší škole a školní 

knihovna je žáky pravidelně navštěvována. Školní knihovna byla dovybavena novými regály 

na knihy, které více vyhovují provozu školní knihovny. Dále je škola dobře vybavena 

didaktickými pomůckami, které jsou rozděleny do sbírek kabinetů I. stupně a II. stupně. 

Didaktické pomůcky jsou průběžně dokupovány podle požadavků a potřeb vyučujících 

a žáků. Pro zajištění pitného režimu je ve vestibulu školy umístěn nápojový automat, který 

nabízí různé druhy bezkofeinových nealkoholických nápojů. Dále si žáci mohou zakoupit 

mléko a mléčné výrobky z nabídky projektu „Školní mléko“. Žáci na prvním stupni školy 

dostávají jednou týdně v rámci projektu „Ovoce do škol“ k svačině čerstvé ovoce a zeleninu. 

2. Přehled oborů základního vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku 

Vzdělávací obor: 79-01-C/01 Základní škola 

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Brána 

k vědění“, č. j. 30.8.2011/2011ŠVP, platnost od 1. 9. 2011, včetně 

dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2013 

Ročníky ZŠ: 4. – 5. ročník, 9. ročník 
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Vzdělávací obor: 79-01-C/01 Základní škola 

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Brána 

k vědění“, č. j. 30.8.2013/2013/ŠVP, platnost od 1. 9. 2013 

Ročníky ZŠ: 1 – 3. ročník a 6. – 8. ročník  

Komentář: 

1. 9. 2013 byl vydán nový školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Brána k vědění“ z důvodů 

zapracování změn v RVP ZV (platné od 1. 9. 2013) a změny časové dotace u jednotlivých předmětů. Podle 

nového ŠVP bylo vyučováno v 1. – 3. ročníku a 6. – 8. ročníku ZŠ. 

 

2. 1 Údaje o počtu žáků podle výkazu M 3 k 30. 9. 2015 

 

Počet tříd ZŠ: 11 Celkem žáků: 193 (k 30. 9. 2015) 

Třída Celkem Dívky 
Žáci se zdravotním postižením 

(integrovaní žáci) 

I. A 25 15 1 

II. A 19 11 1 

II. B 18 8 0 

III. A 19 12 3 

IV. A 17 6 2 

V. A 21 9 4 

VI. A 15 8 2 

VII. A 20 11 0 

VIII. A 14 4 3 

IX. A 17 13 2 

IX. B 14 9 1 

Celkem: 199 106 19 

K 30. 9. 2015 199 106 19 

K 31. 8. 2016 197 106 28 

Komentář:  

Ve školním roce 2015/2016 bylo ve škole otevřeno 11 tříd. 2. ročník byl rozdělen do dvou tříd II. A a II. B 

s počtem 37 žáků. 9. ročník byl rozdělen do dvou tříd IX. A a IX. B s počtem 31 žáků.  Průměrný počet žáků ve 

třídách – 18 ž. (k 30. 9. 2015); 17,9 (k 31. 8. 2016).  

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

3. 1 Základní údaje o pedagogických pracovnících 

 

Počet tříd ZŠ: 11 

Počet tříd MŠ: 1 
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Počet oddělení ŠD: 3 

Počet pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ: 17 

Počet nepedagogických pracovníků: 9 
Komentář: počty k datu 30. 9. 2015 podle výkazu R 13-01 o ředitelství školy. 

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ: 

 

Učitelé MŠ – fyzický počet Vedoucí učitelka – fyzický počet 

2 1 
Učitelé MŠ – přepočtený úvazek Vedoucí učitelka – přepočtený úvazek 

2 1 
Z celku bez potřebné kvalifikace v přepočteném úvazku Z celku bez potřebné kvalifikace v přepočteném úvazku 

0 0 

Komentář: 

Ve školním roce 2015/2016 byla otevřena 1 třída mateřské školy s počtem 24 dětí. V mateřské škole pracovaly 

2 učitelky. Obě paní učitelky splňují předepsané vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, v platném znění. 

 

Vlastní hodnocení: 

Pedagogický sbor lze hodnotit jako stabilizovaný, bez fluktuačních prvků. Kvalifikovanost učitelů mateřské 

školy je 100 %. 

Silné stránky: 

 stabilizovaný a motivovaný pedagogický sbor MŠ, 

 kvalifikovanost učitelek MŠ. 

Možnosti zlepšení: 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ. 

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ - učitelé: 

 

Ředitel školy – fyzický počet VU– fyzický počet Učitelé bez vedoucích 
pracovníků – fyzický počet 

Učitelé celkem – fyzický počet 

1 2 12 15 
Ředitel školy – přepočtený 

úvazek 

VU – přepočtený úvazek Učitelé bez vedoucích 

pracovníků – přepočtený 
počet 

Učitelé celkem – přepočtený 

počet 

1 2 11,36 14,36 
Z celku bez potřebné kvalifikace 

v přepočteném úvazku 

Z celku bez potřebné 

kvalifikace v přepočteném 
úvazku 

Z celku bez potřebné 

kvalifikace v přepočteném 
úvazku 

Z celku bez potřebné kvalifikace 

v přepočteném úvazku 

0 0 2,68 2,68 

Komentář: 

Ve školním roce 2015/2016 pracovalo ve škole 15 učitelů, z nichž 2 dosud neplní kvalifikační požadavky 

stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění. Jedna pracovnice si 

kvalifikaci doplňuje studiem na VŠ. Druhá pracovnice si kvalifikaci doplňuje studiem na CCV při VŠ. Od 19. 8. 

2015 byl pracovní neschopnosti Mgr. Jiří Jalovecký, kterého od 2. 11. 2015 zastupovala Bc. Kateřina 

Kesslerová, která nesplňovala kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 

v platném znění. Ve výše uvedené tabulce v posledním řádku je započtena. Vysvětlivky – VU – vedoucí 

učitelky, od 1. 8. 2015 v rámci organizační změny zrušil ředitel školy funkci zástupce ředitele školy a vytvořil 

funkci vedoucí učitel pro I. stupeň a II. stupeň ZŠ. 

Vlastní hodnocení: 

Pedagogický sbor lze hodnotit jako stabilizovaný, bez fluktuačních prvků. Kvalifikovanost učitelského sboru je 

na prvním stupni – 95 % a na druhém stupni – 99 %. Celková kvalifikovanost učitelského sboru je 99,8 %. 
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Silné stránky: 

 stabilizovaný a motivovaný pedagogický sbor, 

 100 % kvalifikovanost učitelů hlavních předmětů – Čj, Aj, Nj, M. 

 ochota učitelů se dále vzdělávat v rámci DVPP a v ICT technologiích, 

 iniciativa při tvoření plánu akcí na příslušný školní rok, 

 ochota učitelů se zapojovat do projektů školy a prezentace školy na veřejnosti. 

Slabé stránky: 

 nekvalifikovanost učitelů na I. a II. stupni. 

Možnosti zlepšení: 

 zlepšit nabídku zájmových útvarů pro žáky, 

 zlepšení využívání ICT techniky při výchovně vzdělávacím procesu. 

 

Vychovatelé ŠD: 

 

Vychovatelé – fyzický počet Vedoucí vychovatelka – fyzický počet 

3 1 
Vychovatelé – přepočtený úvazek Vedoucí vychovatelka – přepočtený úvazek 

1,49 0,66 
Z celku bez potřebné kvalifikace v přepočteném úvazku Z celku bez potřebné kvalifikace v přepočteném úvazku 

0 0 

Komentář: 

Ve školním roce 2015/2016 byla otevřena tři oddělení školní družiny. Ve školní družině pracovaly 

3 vychovatelky v přepočteném úvazku 2,16.  Všechny vychovatelky splňují předepsané vzdělání zákonem   

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.  

Vlastní hodnocení: 

Silné stránky: 

 100% kvalifikovanost vychovatelek ŠD, 

 ochota vychovatelek se dále vzdělávat v rámci DVPP, 

 aktivita při plánování akcí ŠD, 

 reprezentace školy prostřednictvím ŠD. 

Slabé stránky: 

 nemožnost při běžném chodu školy vytvořit plný úvazek vychovatelek. 

Možnosti zlepšení: 

 používání ICT technologií v rámci realizace zájmového vzdělávání. 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy: 

 

Školní jídelna 

 

Vedoucí školní jídelny – fyzický 

počet 

Kuchaři – fyzický počet Pomocné kuch. – fyzický 

počet 

Pracovníci školní jídelny – 

fyzický počet 

1 2 1 4 
Vedoucí školní jídelny  – 

přepočtený úvazek 

Kuchaři – přepočtený počet Pomocné kuch. – přepočtený 

počet 

Pracovníci školní jídelny – 

přepočtený počet 

1 2 1 3 
Z celku bez potřebné kvalifikace 
v přepočteném úvazku 

Z celku bez potřebné 
kvalifikace v přepočteném 

úvazku 

Z celku bez potřebné 
kvalifikace v přepočteném 

úvazku 

Z celku bez potřebné kvalifikace 
v přepočteném úvazku 

0 0 0 0 
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Komentář: 

Ve školním roce 2015/2016 pracovaly ve školní jídelně 4 pracovnice. 1 vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky a 1 

pomocná kuchařka. Pracovní kolektiv je stálý, stabilizovaný a pracovitý.  

Vlastní hodnocení: 

Kolektiv pracovnic školní jídelny hodnotíme jako stabilizovaný a motivovaný. 

Silné stránky: 

 stabilizovaný pracovní kolektiv, 

 ochota přípravy nových receptur, 

 dodržování doporučení KHS při přípravě jídel, 

 pozitivní hodnocení skladby jídelníčku a provozu ŠJ ze strany KHS, 

 nové vybavení školní jídelny, 

 zvýšení zájmu o školní stravování ze strany žáků, 

 dobrá spolupráce s MŠ Bořislav, pro kterou jsme vývařovnou. 

Slabé stránky: 

 příprava bezlepkových pokrmů. 

Možnosti zlepšení: 

 zlepšovat skladbu jídelníčku pro děti z MŠ a žáky ZŠ, 

 příprava bezlepkových pokrmů, 

 zavádění nových receptur do jídelníčků. 

 

Správní zaměstnanci: 

 
Ekonomka školy – fyzický počet Školník – THP – fyzický 

počet 

Uklízečky – fyzický počet Pracovníci správního úseku – 

fyzický počet 

1 1 3 5 
Ekonomka školy  – přepočtený 
úvazek 

Školník –THP – fyzický 
počet 

Uklízečky – přepočtený počet Pracovníci školní jídelny – 
přepočtený počet 

1 1 3 5 
Z celku bez potřebné kvalifikace 

v přepočteném úvazku 

Z celku bez potřebné 

kvalifikace v přepočteném 
úvazku 

Z celku bez potřebné 

kvalifikace v přepočteném 
úvazku 

Z celku bez potřebné kvalifikace 

v přepočteném úvazku 

0 0 0 0 

Komentář: 

Ve školním roce 2015/2016 pracovalo na škole 5 správních zaměstnanců. Pracovní kolektiv je stálý 

a stabilizovaný. Od 4. 1. 2016 nastoupila jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou do pracovního 

poměru nová pracovnice úklidu. Od 1. 6. 2016 nastoupil jako zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost nový 

pan školník. 

 

Vlastní hodnocení: 

Kolektiv správního úseku hodnotíme jako stálý, motivovaný a stabilizovaný. 

Silné stránky: 

 stabilizovaný pracovní kolektiv, 

 zavádění nových technologií do úklidu školy, 

 ekonomický úsek – hlavní účetní, mzdová účetní jako kmenový zaměstnanec školy. 

Slabé stránky: 

 množství ploch pro technický personál - uklízečky, velký rozsah prací školníka – správce bazénu, 

hřiště, 

 nedostatek finančních prostředků na vytvoření nového pracovního místa technického pracovníka – 

správce bazénu. 

Možnosti zlepšení: 

 zlepšit technologický plán úklidu pro MŠ a ZŠ. 
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3. 2 Údaje o pedagogických pracovnících – vzdělání: 

 

Vedení školy: Aprobace Poznámky 

Ředitel školy: Mgr. Lukáš Šimon VŠ - I. stupeň ZŠ  

Vedoucí učitelka pro 

I. stupeň ZŠ: 

Mgr. Michaela Lachmanová 

 

VŠ – I. stupeň ZŠ  

Vedoucí učitelka pro 

II. stupeň ZŠ: 

Mgr. Barbora Schneiderová VŠ – II. a III. st. - Čj Školní metodik 

prevence 

Třídní učitelé:  Aprobace Poznámky 

I. A Mgr. Jana Jurčíková VŠ - Předškolní pedagogika N 

II. A Mgr. Michaela Lachmanová VŠ – I. stupeň ZŠ  

II. B Mgr. Alena Tatíčková VŠ – I. stupeň ZŠ  

III. A Mgr. Jiří Jalovecký 

Bc. Kateřina Kesslerová 

VŠ – I. stupeň ZŠ – PN 

VŠ – Bc. – Čj – zástup za PN 

 

IV. A Mgr. Jana Brabcová VŠ – II. stupeň ZŠ – Rj, Ov  

V. A Mgr. Milena Antošová VŠ – I. stupeň ZŠ  

VI. A Mgr. Miroslava Tkáčová VŠ – II. stupeň – Čj, Hv Výchovný poradce 

VII. A Mgr. Michaela Slavíčková VŠ – II. stupeň ZŠ – Bi, Ch  

VIII. A Mgr. Barbora Jurčíková VŠ – II. stupeň ZŠ – Nj, Z  

IX. A Mgr. Barbora Schneiderová VŠ – II. a III. st. - Čj Školní met. prev. 

IX. B Mgr. David Hyťha VŠ – II. a III. st. - Tv Metodik ICT 

Netřídní učitelé: Aprobace Poznámky 

 Ing. Bc. Pavla Broná VŠ – II. stupeň ZŠ - M Metodik EVVO 

Mgr. Alena Hyťhová VŠ – II. stupeň ZŠ – Čj, Hv  

 Bc. Irena Urbanová VŠ – Bc. vychovatelství N 

Vychovatelky ŠD:   

 Vlastimila Hladová Vychovatelství-CCV PF UJEP  

Věra Hrnčířová SŠ – obor pedagogika  

Bc. Irena Urbanová VŠ - Vychovatelství – UJEP  

Vysvětlivky: N – nekvalifikovaná (nesplňuje kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

Komentář:  

2 učitelky nesplňují kvalifikaci dle platné legislativy. Jedna si předepsanou kvalifikaci doplňuje na VŠ v oboru 

historie. Vzhledem ke skutečnosti, že se Bc. Ireně Urbanové, nepodařilo složit státní zkoušku, byla ji dne 

30. 6. 2016 dána výpověď pro nesplnění kvalifikační předpokladů podle ZP. Výpovědní doba skončí dne 

31. 8. 2016. Druhá pracovnice si kvalifikaci doplňuje v rámci CVV na univerzitě v Českých Budějovicích 

s předpokladem ukončení v lednu 2017. 

 

3. 3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (k 31. 12. 2015)  

 

Věk pedagogů do 35 let do 45 let do 55 let nad 55 let důchodci 

 celkem celkem/muži celkem/muži celkem/muži celkem/muži celkem/muži 

Učitelé 15 4/2 6/0 4/0 0/0 1/0 

Vychovatelé 3 0/0 1/0 2/0 0/0 1/0 

Celkem 18 4/2 7/0 6/0 0/0 1/0 

Komentář: 

1 vychovatelky ŠD mají souběžný pracovní poměr – učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD. V tabulce je zahrnuta 

zastupující učitelka za dlouhodobě nemocného kolegu. 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

4. 1 Zápis k povinné školní docházce 

 

K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 se dostavilo 19 dětí. V přijímacím řízení 

k povinné školní docházce bylo přijato 19 žáků. O odklad povinné školní docházky bylo 

žádáno a vyhověno v 1 případě. V průběhu měsíce září byl k povinné školní docházce přijat 

1 žák. Jeden žák nastoupil do jiné ZŠ. Do první třídy nastoupilo k 1. 9. 2016 celkem 18 žáků.  

4. 2 Zápis do školní družiny 

 

Do školní družiny bylo ve školním roce 2015/2016 zařazeno 75 žáků z 1. – 5. ročníku. 

Školní družina pracovala ve 3 odděleních a byla pro žáky otevřena od 6.30 hod. do 16.00 hod. 

 4. 3 Vycházející žáci a výsledky přijímacího řízení na střední školy  

 žáci celkem: z toho dívky: 

Celkový počet vycházejících žáků: 35 24 

z 9. ročníku: 31 22 

z nižších ročníků: 7. ročník 1 0 

z nižších ročníků: 8. ročník 3 2 

Na střední školy a učiliště se hlásilo celkem:  35 24 

z 5. ročníku 0 0 

SŠ s maturitou 21 17 

Učební obory 14 7 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Školní rok 2015/2016 byl zahájen v jedenácti běžných třídách s počtem 199 žáků, z toho 

93 chlapců a 106 dívek. Na prvním stupni bylo 119 žáků, na druhém stupni 80 žáků (stav 

k 30. 9. 2015). 

 

5. 1 Celkový prospěch žáků na základní škole 

1. pololetí 

Počet žáků hodnocených         
v 1. pololetí 

z toho prospěl/a s 
vyznamenáním 

z toho prospěl/a z toho neprospěl/a z toho nehodnocen/a 

198 89 95 12 2 

Komentář: Počet žáků k 28. 1. 2016 

 

2. pololetí 

Počet žáků hodnocených         

v 2. pololetí 

z toho prospěl/a s 

vyznamenáním 

z toho prospěl/a z toho neprospěl/a z toho nehodnocen/a 

197 86 99 12 0 
Komentář: Počet žáků k 30. 6. 2016 
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5. 2 Výsledky výchovy žáků na základní škole 

 

Počet žáků na škole 

v  1. pololetí 198 
Počet žáků na škole  

v 2. pololetí 197 

z toho hodnoceni  2. 

stupněm z chování 
1 

z  toho hodnoceni   2. 

stupněm z chování 
2 

z  toho hodnoceni 3. 

stupněm z chování 
1 

z  toho hodnoceni   3. 

stupněm z chování 
0 

Komentář:  

Viz zápisy z pedagogických rad za školní rok 2015/2016. 

 

5. 3 Docházka žáků základní školy 

Počet žáků na škole 

v 1. pololetí 198 
Počet žáků na škole 

v 2. pololetí 197 

Zameškané hodiny 

celkem za 1. pololetí 
9 586 hod. 

Zameškané hodiny 

celkem za 1. pololetí 
11 137 hod. 

Z toho neomluvené 

hodiny celkem za 1. 

pololetí 
54 hod. 

Z toho neomluvené 

hodiny celkem za 1. 

pololetí 
6 hod. 

Komentář: 

Viz zápisy z pedagogických rad školního roku 2015/2016. Průměr na žáka za 1. pololetí: 48 hod. z toho průměr 

neomluvených hodin na žáka 0,27; průměr na žáka za 2. pololetí: 56 hod. z toho průměr neomluvených hodin na 

žáka: 0,03 hod. Ve 2. pololetí školního roku 2015/2016 došlo k nárůstu absence u žáků převážně z II. stupně. Od 

ledna 2016 byl vydán metodický pokyn ŘŠ k řešení neomluvené a vysoké absence žáků školy, který podrobně 

řeší absenci žáků školy. 

 

 

5. 4 Údaje o integrovaných žácích ve škole 

 

V 1. pololetí školního roku 2015/2016 bylo v běžných třídách bylo integrováno 18 žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 10 žáků bylo integrováno s vývojovými 

poruchami učení, 6 žáků s vývojovou poruchou chování a 2 žáci se sluchovým postižením. 

Výuka všech výše uvedených žáků probíhala podle individuálních vzdělávacích plánů.  

Ve 2. pololetí školního roku 2015/2016 bylo v běžných třídách integrováno 28 žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, z toho 26 žáků s vývojovými poruchami učení 

a chování, 2 žáci se sluchovým postižením. Plán pedagogické podpory byl poskytován 

1 žákovi a dalších 15 žáků mělo vyrovnávací opatření. Výuka žáků probíhala podle 

individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory a vyrovnávacích opatření. 

Všichni integrovaní žáci docházeli na speciálně pedagogickou nápravu specifických poruch 

učení, kterou vedli kvalifikovaní učitelé.  

Komentář: 

1. pololetí - počet žáků podle stavu k 30. 9. 2015;  2. pololetí – počet žáků podle stavu k 30. 6. 2016. Integrovaní 

žáci, kteří mají SPU pravidelně docházeli na nápravu specifických poruch učení.  
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ve škole 

 

Škola měla na školní rok 2015/2016 zpracovaný Minimální preventivní program, který 

vychází z platné legislativy, ze Školní preventivní strategie na období 2012 – 2017 

a aktuálního stavu školy. Přílohou Minimálního preventivního programu je Program proti 

šikanování, který byl sestaven preventivním týmem školy a jeho cílem je minimalizovat vznik 

šikany a kyberšikany ve škole. Ve škole působila školní metodička prevence 

Mgr. Barbora Schneiderová, která úzce spolupracovala s výchovnou poradkyní 

Mgr. Miroslavou Tkáčovou, s ředitelem školy a třídními učiteli.  

Cílem prevence na škole bylo v letošním školním roce zvýšit odolnost žáků vůči projevům 

rizikového chování, vést žáky ke správným postojům vůči zátěžím a problémům, 

k přiměřenému sebevědomí, sebehodnocení, ke zvládání stresu a k výchově ke zdravému 

životnímu stylu. Cílové skupiny, na které byl program zaměřen: žáci, učitelé, rodiče. 

Realizace preventivních aktivit probíhala spoluprací s PPP Teplice, Policií ČR, s rodiči 

a celým pedagogickým sborem školy. 

Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu 

jsou: 

 rozvíjení sociálních dovedností (orientace v sociálních vztazích, odpovědnosti za své 

chování, uvědomování si důsledků svého jednání), 

 osvojování a upevňování základních návyků v rámci hygieny, životosprávy, sdělení 

základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem, cigaretami, 

návykovými látkami, 

 posilování komunikačních dovedností – schopnost řešit problémy, konflikty, vhodně 

reagovat na stres, neúspěch, kritiku, 

 vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, práce ve skupině, vztahy  ve 

skupině, vytváření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty. 

 

 

Realizace Minimálního preventivního programu ve školním roce 2015/2016: 

 

Získané finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování: 
 

Škola žádala o Dotační program Ústeckého kraje – Prevence rizikového chování, byly 

zpracovány tři projekty – ze strany KÚ Ústeckého kraje byl podpořen projekt se zaměřením 

na vzdělávání učitelů – Metodika prevence užívání návykových látek „Unplugged“ částkou 

12.200,- Kč. Tento projekt se realizoval v průběhu školního roku 2015/2016. Zúčastnilo se ho 

5 pedagogů školy, kteří v průběhu školního roku začlenili metodiku „Unplugged“ do své 

výuky. 

Začátkem roku 2016 žádala škola o Dotační program Ústeckého kraje – Prevence 

rizikového chování, kde škola získala 2 podpořené projekty – „Dobrá vyhlídka“ 

a „Vzdělávací kurz pro sborovnu Šikana I. a Šikana II.“ v celkové výši 49.900,-Kč. Projekty 

budou realizovány ve školním roce 2016/2017. 
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PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU  
 

1. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence rizikového chování  
 

Název a odborné zaměření 

vzdělávání 

Počet 

hodin 

Datum konání Realizátor – organizace, odborník 

Metodika prevence užívání 

návykových látek 

„Unplugged“ 

30 celoročně Klinika Adiktologie Praha 

Kurz Metodika vedení 

třídnických hodin  

8 16. 11. 2015 Odyssea 

Konference Zdraví a bezpečí 10 15. 3. 2016 Asociace Záchranný kruh 

Aktivizující a motivační 

metody výuky ve VKZ 

6 16. 3. 2016 Pedagogické centrum ÚL 

Konfernce Rizikové chování 

dětí a mládeže 

8 29. 4. 2016 Infra, s.r.o. 

 

 

Celý pedagogický sbor se zúčastnil kurzu PhDr. Weislové. Kurz se konal na naší škole, s jeho kvalitou jsme byli 

velmi spokojeni a v následujícím školním roce se zúčastníme druhé části. Pedagogové jsou také pravidelně 

informováni a školeni ŠMP. 

 

 

Spolupráce s ostatními pedagogy 

  

Počty pedagogických 

pracovníků 

Celkem: Podílející se aktivně 

na prevenci 

v minulém školním 

roce  

Nepodílející se 

aktivně na prevenci 

v minulém školním 

roce 

Vedení školy: 3 3 0 

Učitelé 15 15 0 

Vychovatelé 3 3 0 

 

Všichni pedagogové pravidelně začleňují do výuky specifickou i nespecifickou prevenci. 

Aktuální problémy pravidelně řeší s metodikem prevence a v rámci možností pracují na 

dobrém klimatu třídy i celé školy. 

  

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI  

 

1. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 

 

(Třídní schůzky, přednášky, besedy na téma prevence RCH, dotazníky atp.) 

Název aktivity Datum konání Realizátor, 

přednášející 

1. Dotazníkové šetření Září 2015 ŠMP 

2. Přednáška pro rodiče – Šikana a kyberšikana Listopad 2015 ŘŠ + ŠMP 

3. Třídní schůzky celoročně TU 
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PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 

 

Specifická prevence - preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou 

součástí učebních osnov, vzdělávací akce, besedy, přednášky 

Název aktivity Zaměření (např. prevence 

drogových závislostí, 

šikany…) 

Datum 

konání  

Věková 

skupina (třída) 

/počet žáků 

Realizátor 

Preventivní program 

pro 7. Ročník – 

Spokojená třída 

Stmelování kolektivu 22. 9., 

29.9.,6.10.20

15 

13 – 14 let / 

20 žáků 

PPP Teplice 

Projektový den 

Jak to vidíme my 

Prevence rizikového chování 21. 10. 2015 ZŠ a MŠ ŠMP 

Když chceš, tak 

to dokážeš 

Prevence rizikového chování 20. 1. 2016 5. – 9. ročník Radek Banga 

Dotazníkové 

šetření - loď 

Klima třídy Prosinec 

2015 

třídy 2. stupně ŠMP 

Beseda s MP ČR 

- Besip 

Setkání s cizím člověkem, 

doprava 

23. 3. 2016 I. stupeň MP ČR 

Hodnoty člověka Prevence závislosti, pohlavní 

nemoci, morálka 

5. 4. 2016 VIII. A p. Pabián 

Hodnoty člověka 

(2. část) 

Prevence drogových 

závislostí, AIDS, víra 

5. 4. 2016 IX. A, B p. Pabián 

Ovoce a zelenina 

do škol 

Zdravá výživa 9. 5. 2016 1. stupeň  

Dotazníkové 

šetření 

Klima školy, klima třídy Červen 2016 ZŠ ŠMP 

 

Další preventivní aktivity probíhají v rámci výuky, a to zejména v předmětech Výchova 

ke zdraví, Výchova k občanství, Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Německý jazyk, aj. 

Specifické prevenci se věnují třídní učitelé v rámci třídnických hodin, témata volí dle svého 

uvážení, popřípadě dle aktuální situace. Veškeré preventivní aktivity konzultují třídní učitelé 

se školním metodikem prevence. 

 

Projektové dny zaměřené na prevenci ve školním roce 2015/2016: 

 

Název aktivity Datum Věková skupina Realizátor 

Jak to vidíme my 21. 10. 2015 ZŠ, MŠ Mgr. B. Schneiderová 

Mimořádné události 27. 5. 2016 ZŠ Mgr. M. Antošová, Mgr. M. 

Slavíčková 

 

Specifické selektivní prevence - preventivní aktivity, reagující na individuální situaci 

(problém) ve třídě: 

 

RCH, které bylo řešeno: Sebepoškozování 

Jak byla situace zjištěna: Dívka dochází za ŠMP již od loňského roku 
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Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

ŠMP, ředitel školy, rodiče 

Kdy byla situace řešena: září, říjen 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: 

Pravidelné rozhovory, slohové práce, pohovor s rodiči 

Způsob ověření efektivity intervence: 

Pohovor, komunikace s rodiči 

RCH, které bylo řešeno: sebepoškozování – 5 dívek z 6. A 

Jak byla situace zjištěna: TU upozornily žákyně starších ročníků 

Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

Mgr. Tkáčová, ŠMP, ŘŠ 

Kdy byla situace řešena: 3. 12. 2015 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: 

Pohovory, výchovné komise s rodiči. 

Způsob ověření efektivity intervence: 

Zvýšení dozorů, preventivní aktivity ve třídě. 

RCH, které bylo řešeno: útěk z domova 

Jak byla situace zjištěna: oznámení ženy, u které žákyně dočasně žila. 

Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

ŠMP, ŘŠ 

Kdy byla situace řešena: září 2015 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: 

Pohovor s žákyní, s matkou. 

Způsob ověření efektivity intervence: 

Komunikace s matkou. 

RCH, které bylo řešeno: šikana v počátečním stadiu. 

Jak byla situace zjištěna: ŠMP kontaktovala matka oběti, žák nadále odmítá navštěvovat školu 

a třídu. Po dohodě s matkou zůstává žák poslední tři dny před odchodem na vánoční 

prázdniny doma, ve třídě zatím probíhají preventivní aktivity, diskuze v kruhu. 

Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

ŠMP + Mgr. Antošová 

Kdy byla situace řešena: prosinec 2015 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: 

Metoda kruh, stmelovací hry, zážitkové hry, rozhovory. 

V této třídě docházelo k podezření na šikanu a agresi několikrát během roku. Několik žáků si 

často vybíralo slabší oběti, vzhledem k neustálému dozoru zřejmě došlo k potlačení, ale na 

tuto skupinu žáků je třeba si dávat pozor i v dalších ročnících. 

Způsob ověření efektivity intervence: 

Pravidelné rozhovory a začlenění her do třídnických hodin, neustálý dozor třídy. 

RCH, které bylo řešeno: Krádež 

Jak byla situace zjištěna: Ve třídě se ztratil mobilní telefon. Oznámeno rodiči žákyně.  

Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

ŘŠ 

Kdy byla situace řešena: červen 2016 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: 

Pohovory se žáky. 
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Způsob ověření efektivity intervence: 

Potrestání viníka. 

RCH, které bylo řešeno: Podezření na šikanu 

Jak byla situace zjištěna: Matka údajné oběti informovala ředitele školy o tom, že její syn 

přišel do školy s nabarvenou hlavou a ostříhanou ofinou, což mu měli udělat spolužáci na 

toaletě – ze situace vyplynulo, že si způsobil sám. 

Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

ŠMP + ŘŠ 

Kdy byla situace řešena: květen 2016 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: 

Pohovory se žáky a rodiči. 

Způsob ověření efektivity intervence: 

Práce v třídnických hodinách. 
 

 

Pravidelně se konají výchovné komise ohledně záškoláctví. Na těchto komisích je přítomen 

ředitel školy, výchovná poradkyně, školní metodik prevence a třídní učitel. Od tohoto 

školního roku byla ředitelem školy vydána směrnice řešící absenci. Od 2. pololetí jsou 

prováděny pohovory se zákonnými zástupci po dovršení 100 hodin omluvené absence. 

 

Nespecifická prevence - volnočasové aktivity při škole 

 

Školní družina Školní kluby Školní kroužky 

počet oddělení 

počet 

zapojených 

dětí 

počet klubů 

počet 

zapojených 

dětí 

počet kroužků počet dětí
       

 

3 75 + 15 0 0 10 135 
 

Nespecifická prevence - jednorázové volnočasové aktivity, školní akce apod.  

 

Název aktivity, akce, projektu Cílová skupina  Datum nebo 

frekvence 

konání 

Cvičení v přírodě Žáci ZŠ, rodiče, 

široká veřejnost 

10. 9. 2015 

Přijďte ochutnat  ZŠ, rodiče 3. 10. 2015 

Vánoční, velikonoční jarmark Žáci ZŠ, rodiče, 

široká veřejnost 

1x ročně 

Školní výlety jednotlivých tříd Žáci ZŠ 1 x ročně 

Lyžařský výcvik Žáci ZŠ 1x ročně 

Návštěva kulturních zařízení (kino, divadlo) Žáci ZŠ Každá třída 

zhruba 2x ročně 

Sportovní akce, reprezentace školy Žáci ZŠ 1x měsíčně 

Čtení pro prťata ZŠ + MŠ 2. pololetí 

Projekt Edison Žáci ZŠ Únor 2016 

Akce školní družiny (opékání buřtů, Halloween, 

výlety, aj.) 

Žáci ŠD, rodiče 1x měsíčně 



19 

 

Návštěva knihovny 1. st. ZŠ, ŠD 1x měsíčně 

Koncerty hudebního kroužku Žáci ZŠ, rodiče, 

široká veřejnost 

1x za čtvrtletí 

Májová olympiáda Žáci ZŠ Květen 2016 

Noc ve škole Žáci ZŠ 1x za pololetí 

 

Žáci se také pravidelně zúčastňují soutěží zaměřených na prevenci – Život bez drog, 

Dopraváček, Mladý záchranář, Mladý zdravotník. V těchto soutěžích pravidelně získáváme 

vysoká ocenění, což přičítám zejména zájmu dětí a kvalitní přípravě pedagogů. Velmi 

zajímavé a motivující bylo také setkání žáků s hráči FK Teplice, výlet do Legolandu 

a ozdravný pobyt v Itálii, kde jsme s dětmi vykonávali mnoho preventivních akcí. 

Se žáky naší školy pracuje také výchovný poradce, který se jim věnuje individuálně 

a jezdí s nimi na různé exkurze a napomáhá jim při rozhodování ve volbě budoucího 

povolání. 
 

CELKOVÉ HODNOCENÍ MPP: 

 
1. Míra naplnění stanovených cílů: 

 

Hlavním cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči projevům 

rizikového chování, především je třeba vést děti k správným postojům vůči zátěžím 

a problémům. Tento hlavní cíl je dlouhodobě kvalitně naplňován. V rámci výuky se s dětmi 

řeší jednotlivá riziková chování, děti se aktivně zúčastňují besed a přednášek. 

 

Dílčí cíle Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Žalany: 

 

A. Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování. 

 

Tento cíl je v naší škole kvalitně naplňován. Žáci jsou v rámci výuky i mimo ni neustále 

informováni o možných rizicích a nebezpečí, jsou jim ukazovány příklady z praktického 

života, mají možnost diskuze a vyjádření vlastního názoru. K dispozici jsou jim také 

informační nástěnky. 

 

B. Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. 

 

Tento cíl je v naší škole kvalitně naplňován. Za velmi přínosný považuji projekt – Jak to 

vidíme my, který probíhal několik měsíců a učitelé s dětmi se ve škole i mimo ni věnovali 

nejen rizikovému chování, ale životnímu stylu celkově. Výuka a výchova ke zdravému 

životnímu stylu je součástí ŠVP naší školy, který byl v letošním roce naplňován.  

 

C. Zaměření se na zejména na prevenci kouření, sebepoškozování a užívání 

marihuany. 

 

Tento cíl byl naplněn částečně. Na prvním stupni celoročně probíhal projekt Normální je 

nekouřit, který pedagogové hodnotí jako velmi kvalitní. V rámci hodin VKZ probíhali 

preventivní aktivity zaměřené na prevenci kouření a marihuany. Z dotazníkového šetření 

vyplývá, že na škole ubylo aktivních kuřáků a uživatelů marihuany. Co se týče 

sebepoškozování, jsme si vědomi, že na škole je několik žákyň vyznávajících styl EMO, 

které mají i přes snahy naše a rodičů stále tendenci k tomuto rizikovému chování. 
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D. Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich kompetencí. 

 

Žáci jsou aktivně podporováni. Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, osobně známe 

i děti, které neučíme a známe jejich zájmy a aktivity. Velkou podporu mají v družině, kde 

se jim přizpůsobuje program a každý měsíc je pro ně připravena zajímavá akce. Aktivně 

žáky podporujeme také v mimoškolních aktivitách, jezdíme s nimi na soutěže a společně 

se spolužáky navštěvujeme jejich přehlídky (taneční, divadelní). Ve škole funguje také 

žákovský parlament, kde se žáci mohou vyjádřit ke škole. 

 

E. Zapojení celého pedagogického sboru školy do systému prevence, rozšíření 

vzdělání ŠMP. 

 

Tento cíl je naplňován velmi kvalitně. Všichni učitelé se zúčastnili školení zaměřené na 

vedení třídnických hodin, 5 učitelů absolvovalo kurz Metodika Unplugged, který aktivně 

zapracovali do svých hodin. Velmi se zlepšila spolupráce ŠMP s ostatními pedagogy.  

 

F. Rozšířit relaxační a volnočasová místa ve škole. 

 

Cíl je naplněn jen částečně dle našich představ. V letošním školním roce nevznikla žádná 

nová relaxační místa, ale zvýšila se nabídka volnočasových aktivit. Současné relaxační 

koutky jsou žáky hojně využívány. 

 

G. Navázat spolupráci s neziskovými organizacemi. 

 

Tento cíl v letošním roce nebyl naplněn. 

 

H. Získat finance na specifickou i nespecifickou prevenci. 

 

Tento cíl byl naplněn, proměnili jsme dvě dotační žádosti ze tří (Krajský úřad Ústeckého 

kraje), dále jsme získali finance od Státního fondu na životní prostředí na dva turnusy 

ozdravného pobytu na Lipně. 

 

I. Zaměřit se na informovanost rodičů a veřejnosti. 

 

Tento cíl je naplňován. Jsme škola otevřená veřejnosti, s veřejností pravidelně 

komunikujeme a informujeme je o všech našich akcích a aktivitách. Nabízíme konzultace 

nejen pro žáky, ale i pro rodiče. O preventivních akcích informujeme na webových 

stránkách školy a o rizikovém chování na nástěnce ve vestibulu školy. Veřejnosti jsme 

také představili naši činnost kalendářem, který byl jedním z výstupů již zmiňovaného 

projektu. Pravidelně také nabízíme přednášky pro rodiče a širokou veřejnost. 
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1. Rezervy při prevenci a řešení rizikového chování na škole. 

 

V tomto školním roce se nám nepodařilo plně vymýtit náznaky sebepoškozování 

u některých dívek na druhém stupni a potlačit agresi u některých žáků na prvním stupni. 

Za velkou rezervu považuji také vysokou absenci některých žáků omlouvanou rodiči. 

 

2. Co pro nás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro další školní rok:  

 

Hlavní cíle pro další školní rok vyplývají z hodnocení MPP a také ze zhodnocení 

dotazníkového šetření, které proběhlo na konci školního roku: 

 

A. Pokračovat v kvalitní informativnosti žáků v oblasti rizikového chování a ve výuce 

a výchově ke zdravému životnímu stylu. 

B. Zaměřit se zejména na prevenci kouření, sebepoškozování a přímého i nepřímého 

záškoláctví. 

C. Maximálně potlačit případnou agresi žáků. 

D. Rozšířit relaxační a volnočasová místa ve škole (čtenářské koutky, relaxační koutky). 

E. Rozšiřovat vzdělání školního metodika prevence. 

F. Rozšiřovat zájem žáků o zdravou výživu a zdravý životní styl (ve spolupráci se školní 

jídelnou). 

G. Získat finance na specifickou i nespecifickou prevenci. 

H. Zachovat (popřípadě rozšířit) volnočasové aktivity a mimoškolní akce. 

I. Vzdělávat a informovat ostatní kantory v oblasti prevence. 

J. Zaměřit se na informovanost rodičů a veřejnosti (informace na webu, nástěnce, 

besedy, přednášky) 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických  

Všichni pedagogové se zúčastňovali vzdělávacích akcí, z větší části jednodenních, které 

byly zaměřeny na zkvalitnění výuky, na realizaci ŠVP, tvorba a realizace IVP pro žáky, cizí 

jazyky, pedagogiku, psychologii, řízení školy, a na nové metody výuky. Získané vědomosti 

a poznatky si učitelé vzájemně sdělovali, spolupracovali mezi sebou, předávali si zkušenosti 

a poznatky nejen o přestávkách a poradách, ale především na schůzkách metodických 

sdružení na I. stupni a na II. stupni školy. 

 

Počet účastníků akcí dle 

vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

s akreditací MŠMT 

Počet účastníků akcí - 

ostatní 

Počet pedagogických pracovníků, kteří se 

neúčastnili žádné vzdělávací akce 

32 4 0 

Komentář:  

V letošním školním roce bylo uspořádáno DVPP pro všechny pedagogické pracovníky školy s názvem Metodika 

vedení třídnických hodin v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Kurz vedla PhDr. Eva Weislová z projektu Odyssea. 

Škola vychází při naplňování DVPP z plánu DVPP na příslušný rok.  
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

8. 1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách 

 

Ve školním roce 2015/2016 jsme zrealizovali následující akce: 

 

Název akce Termín Třída Poznámky 

Cvičení v přírodě 4. 9. 2015 I. a II. stupeň ZŠ  

Výlet na Lovoš, Noc ve škole 11. – 19. 9. 2015 IX. A  

Indiánskou stezkou  14. 9. 2015 ŠD  

Svatováclavská slavnost Bílka 19. 9. 2015 vystoupení žáků Hudební kroužek 

Exkurze do Prahy 22. 9. 2015 VIII. A  

Hudební pohádka Království 

Zlatého slunce - filharmonie 

23. 9. 2015 III. A, IV. A, V. A  

Přijďte ochutnat 3. 10. 2015 výběr žáků školy Akce pro obec 

Žalany 

Plavecká štafeta měst 7. 10. 2015 výběr žáků školy Eliška Nejedlá – 

nejlepší plavkyně 

Muzeum čarodějnic v Kadani 9. 10. 2015 ŠD  

Turnaj v přehazované - dívky 15. 10. 2015 výběr žákyň školy 2. a 3. místo 

 

Informační schůzka na ÚP TP 19. 10. 2015 IX. A  

Divadelní představení Petr a 

Lucie 

20. 10. 2015 IX. A, B  

Exkurze Osvětim a Vělička 22. 10. 2015 IX. A, B Spolupráce se ZŠ 

Kostomlaty p/M 

Přehlídka SŠ Šance Duchcov 23. 10. 2015 VIII. A, IX. A, B  

Dušičkový karneval v ŠD 2. 11. 2015 ŠD  

Informační schůzka na ÚP TP 4. 11. 2015 IX. B, VIII. A  

Exkurze – Porcelánka Dubí 5. 11. 2015 IV. A, V. A  

Divadlo „O kocouru Mikešovi“ 10. 11. 2015 I. stupeň ZŠ  

Rozsvícení vánočního stromu 

Pro obce Bořislav, Žalany, Žim 

28. 11., 29. 11., 

5. 12. 2015 

vystoupení žáků Akce pro obce 

Tvořivé dílny - jarmark 10. 12. 2015 výběr žáků Akce pro veřejnost 

Oslavy 40. výročí založení školy 10. 12. 2015 vystoupení žáků Akce pro veřejnost 

Mladý chemik 16. 12. 2015 výběr žáků Školní kolo 

Divadlo „Pohádka ze starého 

lýna“, „Jak jste to myslel, pane 

Shakespeare?“ 

16. 12. 2015 I. a II. stupeň ZŠ  

Olympiáda z anglického jazyka 11. 1. 2016 výběr žáků školy Školní kolo 

Olympiáda z českého jazyka 20. 1. 2016 výběr žáků školy Školní kolo 

Když chceš, tak to dokážeš 21. 1. 2016 5. – 9. ročník ZŠ Preventivní 

program Radka 

Bangy 

Recitační soutěž 25. 1. 2016 výběr žáků školy Školní kolo 

Olympiáda z anglického jazyka 26. 1. 2016 Dan Bárta Okresní kolo 

Olympiáda z českého jazyka 8. 2. 2016 K. Drašarová, L. 

Adamcová 

16. místo 

24. místo 

Biologická olympiáda 8. 2. 2016 výběr žáků školy Školní kolo 

Jungle Arena Most 12. 2. 2016 ŠD  

Tonda obal na cestách 19. 2. 2016 I. a II. stupeň ZŠ Přednáška, beseda 

Recitační soutěž 23. 2. 2016 výběr žáků školy Městské kolo 
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Název akce Termín Třída Poznámky 

Mladý chemik 25. 2. 2016 Jana Capoušková Okresní kolo 

Projekt Edison 28. 2. – 4. 3. 2016 IX. A, vystoupení žáků Celoškolní projekt 

Exkurze Doly Bílina 1. 3. 2016 VIII. A, IX. A  

Návštěva zámku Nelahozeves 2. 3. 2016 ŠD exkurze 

Turnaj v halové kopané 2. 3. 2016 výběr žáků II. stupně 2. místo 

Velikonoční jarmark 10. 3. 2016 vystoupení žáků Akce pro veřejnost 

Turnaj ve vybíjené - dívky 15. 3. 2016 výběr žákyň školy 5. místo 

Matematický klokan 18. 3. 2016 2. – 9. ročník ZŠ soutěž 

Beseda s Policií ČR - BESIP 23. 3. 2016 1. – 5. ročník ZŠ beseda 

Velikonoční laťka – sportovní 

soutěž 

23. 3. 2016 výběr žáků II. stupně 1. místo – D. Růžička 

2. místo- L. Adamcová, 

P. Šafářová 

3. místo- N. Geletková 

Návštěva Botanické zahrady 

Teplice a Planetária Teplice 

29. 3. 2016 IV. A, V. A  

Vernisáž výstava „Rybářský 

svaz v Ústeckém kraji  

1. 4. 2016 vystoupení žáků školy Reprezentace školy 

Vítání jara na farmě 8. 4. 2016 II. A exkurze 

Minifotbal 14. 4. 2016 výběr žáků II. stupně 2. místo – starší ž. 

4. místo – mladší ž. 

Pohádkové představení v OC 

Galerie Teplice 

15. 4. 2016 ŠD  

Ozdravný pobyt pro žáky – 

Lipno nad Vltavou 

16. 4. – 30. 4. 

2016 

výběr žáků I. a II. 

stupně ZŠ 

 

Výlet do Mirálula 7. 5. 2016 ŠD  

Ovoce a zelenina - přednáška 

k projektu Ovoce do škol 

9. 5. 2016 1. – 5. ročník   

Soutěž Mladý záchranář 13. 5. 2016 E. Benešová, J. 

Capoušková, K. Drašarová, 

A. Sas, N. Geletková 

4. místo 

Den s Lesy ČR 13. 5. 2016 VI. A, VII. A exkurze 

Májová olympiáda 14. 5. 2016 ŠD Akce pro žáky 

a jejich rodiče, 

veřejnost 

Sférické kino 24. 5. 2016 I. a II. stupeň ZŠ promítání 

Přírodovědná vycházka spojená 

s vypouštěním ryb 

25. 5. 2016 I. A a IX. A  

Soutěž Mladý záchranář  - HZS 

Teplice 

1. 6. 2016 K. Drašarová, J. 

Capoušková, N. 

Vohánková, P. Barcal 

1. místo 

Literární exkurze Praha 6. 6. 2016 IX. A, B, VIII. A  

Návštěva zámku Duchcov 10. 6. 2016 výběr žáků 4. – 9. roč. exkurze 

Školní výlet 9. ročníků 11. 6. – 14. 6. 

2016 

IX. A, IX. B  

Soutěž Mladý záchranář – 

krajské kolo 

14. 6. 2016 výběr žáků II. stupně 12. místo 

Technické hry Duchcov 15. 6. 2016 výběr žáků školy 1. místo 

Pevnost Boyard 17. 6. 2016 ŠD Akce pro žáky ŠD 

Hodina moderní chemie 27. 6. 2016 VIII. A, IX. A, B  

Akademie školy 29. 6. 2016 Vystoupení školy Akce pro rodiče 

žáků a veřejnost 

Třídní výlety červen 2016 1. – 8. ročník  
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Celoroční projekty: 

 Recyklohraní – školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného 

odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů, spojený s osvětovou činností v oblasti 

nakládání s odpady ve školách v ČR. 

 Sběr papíru – naši žáci a jejich rodiče se zapojili do celoročního sběru starého papíru. 

 Ovoce do škol – naše škola je zapojena do evropského projektu s finanční podporou 

Evropské Unie, který je určený pro žáky I. stupně ZŠ. Cílem projektu je zvýšit u dětí 

oblibu ovoce a zeleniny a přispět tak ke změně jejich stravovacích návyků. 

 Mléko do škol – naše škola je zapojena evropského projektu s finanční podporou 

Evropské Unie, který je určený pro žáky školy. Cílem projektu je u žáků zvýšit 

konzumaci mléka a mléčných výrobků. 

Školní projekty – projektové dny školy: 

 Jak to vidíme MY (21. 10. 2015) – celoškolní projektový den zaměřený na prevenci 

rizikového chování. Výstupem z projektu byl kalendář na rok 2016. 

 Vánoční dílny (10. 12. 2015) – celoškolní projektový den zaměřený vzájemné vztahy 

v kolektivu a upevňování tradic. 

 Vánoce (22. 12. 2015) – projekt určený žákům I. stupně, který byl zaměřený na 

vánoční zvyky a tradice. 

 Jsme Evropané (28. 1. 2016) – celoškolní projektový den zaměřený na seznámení se 

s jazykovými zvyklostmi vybraných evropských zemí. 

 Projekt Edison (28. 2. – 4. 3. 2016) – celoškolní projekt zaměřený na zlepšení 

jazykových a komunikačních dovedností žáků, seznámení se s kulturami a tradicemi 

jiných zemí. V rámci projektu, který byl realizován v rámci smlouvy s agenturou 

AIESEC, naši školu navštívili stážisté z těchto zemí – Indonésie, Číny, Gruzie, 

Egypta a Ukrajiny. Žákům předali mnoho zajímavých poznatků o své rodné zemi 

a zároveň s nimi rozvíjeli komunikační dovednosti v anglickém jazyce. 

 Mimořádné události (27. 5. 2016) – celoškolní projektový den zaměřený na nácvik 

dovedností v případě vzniku mimořádné události. První pomoc, situace ohrožující 

zdraví, ochrana člověka za mimořádných událostí. 

 Finanční gramotnost (22. 6. 2016) – celoškolní projektový den zaměřený finanční 

gramotnost žáků v rámci každodenních životních situacích.  

Ve školním roce 2015/2016 jsme pokračovali v činnosti Školního parlamentu, který se 

scházel vždy jednou měsíčně s vedením školy. Jednání se vždy účastnili dva zástupci 

z jednotlivých tříd (3. – 9. ročník), kteří třídu reprezentovali a podávali náměty na zlepšení 

školního prostředí, hygieny a estetické výzdoby školy přímo řediteli školy. Školní parlament 

organizačně vedla Mgr. Barbora Schneiderová. Zástupci školního parlamentu se 

starali o nástěnku v pergole školy a pomáhali organizovat akce školy. Žákům je umožněno 

prostřednictvím školního parlamentu zapojovat se do chodu školy a vyjadřovat svobodně své 

názory prostřednictvím svých zástupců. 
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8. 2 Účast žáků školy v soutěžích ve školním roce 2015/2016 

 

Žáci naší školy se zúčastnili mnoha soutěží – sportovních, výtvarných, tanečních 

a recitačních, dále se účastnili olympiád, Pyhtagoriády, Matematického klokana, Mezinárodní 

matematické soutěže TAKTIK atd. Významného úspěchu jsme dosáhli ve sportovních 

soutěžích (Mladý záchranář  – 1. místo HZS Teplice).  

Významnou událostí pro naši školu v tomto školním roce bylo získání titulu Zlatý Ámos 

češtinář pro Mgr. Barboru Schneiderovou. Kategorii letos poprvé vyhlásilo MŠMT ČR pod 

záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D. 

Na základě zpracování prezentace, kterou připravili žáci IX. A, vyhodnotilo MŠMT ČR jako 

nejlepší právě naše video.  

 

V rámci pravidelné činnosti zájmových útvarů působily ve školním roce 2015/2016 tyto 

zájmové útvary: 

 Hudební kroužek, 

 Taneční kroužek, 

 Sportovní kroužek, 

 Rybářský kroužek, 

 Logopedická prevence, 

 Náprava specifických poruch učení – I. stupeň, 

 Náprava specifických poruch učení – II. stupeň. 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2015/2016 nebyla ve škole provedena inspekční činnost ze strany ČŠI.  
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10. Základní údaje o hospodaření školy (k 31. 12. 2015) 

Provozní dotace od zřizovatele: 1 700 000,-Kč 

čerpáno 1 700 000,-Kč 

 

Státní dotace NIV 11 017 245,-Kč 

čerpáno 11 017 245,-Kč 

 

Ostatní dotace – státní EU OPVK , Dotkněte se inovací, V51 302 525,-Kč 

dočerpáno 302 525,-Kč 

 

Ostatní dotace – státní EU OPVK, Rozvoj čtenářství a cizích jazyků 

ZŠ a MŠ Žalany, V56 
297 306,-Kč 

čerpáno 297 306,-Kč 

 

KÚ ÚK –RP Podpora logopedické prevence v před. vzděl. 20.000,-Kč 

čerpáno 20.000,-Kč 

 

KÚ ÚK – Dotace Prevence rizikového chování 15.000,-Kč 

čerpáno 15.000,-Kč 

  

Příjmy do rozpočtu školy z doplňkové činnosti 244.247,-Kč 

čerpáno 147.177,-Kč 

  

Příjmy do rozpočtu školy – sponzorské dary 155.700,-Kč 

– finanční příspěvky obcí 440.000,-Kč 

čerpáno 443.215,-Kč 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2015/2016 se škola nezapojila do žádných rozvojových nebo 

mezinárodních programů. 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2015/2016 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

Ve školním roce 2015/2016 realizovala škola projekt výzvy č. 56 s názvem „Rozvoj 

čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Žalany“, reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1./56.068. 

V rámci výzvy jsme zvolili šablonu č. 1 – Čtenářské dílny, jako prostředek ke zkvalitnění 

čtenářství a čtenářské gramotnosti, ve které byly vybrány 3 klíčové aktivity a šablonu č. 2 – 

Zahraniční jazykový kurz pro učitele, ve které byly vybrány 2 klíčové aktivity.  
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Hodnocení projektu „Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Žalany“: 

 

Zahájení projektu: 1. 7. 2015 

Ukončení projektu: 31. 12. 2015 

Celková výše finanční podpory: 297 306,-Kč  

 

Cíle šablony č. 1: 

 zavedení čtenářských dílen do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho 

z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti, 

 zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských dílen ve výuce. 

 

V šabloně č. 1 jsme realizovali 3 klíčové aktivity, které byly rozděleny do následujících 

ročníků – 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník a 7. ročník. Žáci i učitelé se 

aktivně zapojovali do realizace čtenářských dílen a tím naplnili stanovené cíle projektu. 

V rámci realizovaných čtenářských dílen se žáci naučili aktivně pracovat s knihou, navštívili 

místní knihovnu a dále rozvíjeli své čtenářství pod vedením svých učitelů. V rámci realizace 

projektu došlo také k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených do projektu.  

 

Cíl šablony č. 2:  

 zlepšit jazykové kompetence pedagogů na naší škole. 

V šabloně č. 2 jsme realizovali 2 klíčové aktivity. Dva pedagogové naší školy absolvovali 

zahraniční jazykový kurz. Jeden pedagog byl vyslán do Londýna a druhý pedagog na Maltu. 

Oba ve vybraných zemích navštěvovali jazykové kurzy, které je obohatili o nové vědomosti 

a dovednosti při výuce cizího jazyka. Dále poznali reálie dané země, měst a navázali 

důležitou spolupráci s kolegy z jiných zemí.  

 

Škola hodnotila projekt jako velmi přínosný. Výstupy z projektu budou cennou pomůckou 

pro další vzdělávání. 

 

Dále škola ve školním roce 2015/2016 realizovala projekt s názvem „Žijeme společně“, reg. 

číslo: 01891562, který byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí. Projekt byl 

zaměřen na environmentální výchovu žáků I. a II. stupně základní školy. 

 

Hodnocení projektu „Žijeme společně“: 

 

Zahájení projektu: 16. 4. 2016 

Ukončení projektu: 30. 4. 2016 

Celková výše finanční podpory SFŽP: 204 181,-Kč  

 

Projekt „Žijeme společně“ byl rozdělen na dva turnusy (II. stupeň – 16. 4. 2016 – 23. 4. 

2016 a I. stupeň – 23. 4. 2016 – 30. 4. 2016), každého turnusu se zúčastnilo 46 žáků a 4 

dospělí. Celkem se tedy jednalo o 92 žáků a 8 dospělých. 

Projekt byl zaměřen na environmentální výchovu, každý den se žáci účastnili předem 

naplánovaných aktivit. V I. turnuse strávili žáci za týden 44 hodin zaměřených na EVVO, 
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v II. turnuse také 44 hodin zaměřených na EVVO. Během ozdravného pobytu žáci 

absolvovali i další aktivity, které nebyly zaměřeny přímo na environmentální výchovu, ale 

blízce s ní souvisely – jednalo se o společenské hry, výtvarné techniky a procházky po okolí 

spojené se sběrem materiálu na herbář a hledání stop. 

Projekt podpořil realizaci školního vzdělávacího programu v oblasti environmentální 

výchovy. V dalším období bude škola využívat materiály, které vznikly během realizace 

projektu „Žijeme společně“ (herbáře). Projekt bude pokračovat i v dalším roce, kdy jednotlivá 

témata budou integrována do předmětů prvouky, přírodovědy, přírodopisu a environmentální 

výchovy. 

Celkové finanční náklady projektu činily 291 688,- Kč. Státní fond životního prostředí se 

podílel částkou 204 181,- Kč (70% nákladů) a realizátor projektu Základní škola a Mateřská 

škola Žalany se podílela částkou 87 507,-Kč (30 % nákladů).  

 

Škola hodnotila projekt jako velmi přínosný. 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání   

 

Ve školním roce 2015/2016 nepůsobila u zaměstnavatele odborová organizace. 

Škola úzce spolupracovala se svým zřizovatelem obcí Žalany a ostatními obcemi 

(Bořislav, Bžany, Rtyně nad Bílinou, Žim), oddělením sociálně právní ochrany dětí Teplice, 

Policií ČR - BESIP, Úřadem práce v Teplicích – volba povolání, se Střední školou stavební 

v Teplicích – spolupráce na podpoře přírodovědného a technického vzdělávání v Ústeckém 

kraji, DDM Teplice – organizace soutěží a vzdělávacích akcí pro žáky, s Lesy ČR – lesní 

pedagogika pro žáky, PPP Teplice a v Ústí nad Labem, která šetří nové a přešetřuje stávající 

žáky s vývojovými poruchami učení a navrhuje jejich integraci. Dále škola spolupracovala 

s organizací Demosthenes – Centrum komplexní péče Ústí nad Labem při tvorbě a naplňování 

individuálního vzdělávacího plánu pro sluchově postižené žáky, kteří byli integrováni v běžné 

třídě. 

Škola dále spolupracovala s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – s Centrem 

pedagogické praxe, kdy studenti učitelství pro základní školy a dalších oborů absolvovali      

v naší škole své odborné praxe. V tomto školním roce absolvovala odbornou pedagogickou 

praxi 1 studentka. 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) škola velmi dobře 

spolupracuje s Pedagogickým centem Teplice, Národním institutem dalšího vzdělávání 

(NIDV) v Ústí nad Labem. 

Významná spolupráce je s MŠ Bořislav a MŠ Rtyně nad Bílinou – zajišťování kulturních 

představení pro děti, dále pak se ZŠ Řehlovice a ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou – sportovní 

a kulturní akce pro žáky, zajišťování plavecké výuky po ZŠ Řehlovice, se Střelnicí Žalany, 

s místními včelaři a jezdeckým klubem. 

Rodiče našich žáků byli pravidelně informováni o dění ve škole na třídních schůzkách, 

prostřednictvím webových stránek školy a na akcích pořádaných školou. Třídní schůzky se 

v letošním školním roce konaly čtyřikrát. Škola je nadále zapojena do projektu „Rodiče 
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vítáni“, který si klade za svůj cíl zlepšení spolupráce mezi rodiči a školou. Projekt se na naší 

škole daří naplňovat. 

Škola získala ve školním roce 2015/2016 certifikát Aktivní škola. Získaný certifikát škole 

umožňuje neustále zlepšovat a inovovat vzdělávání žáků. 

 

 

V Žalanech dne 20. 9. 2016               

                                                                                                                        

                                                                                                                         Mgr. Lukáš Šimon 

                                                                                                                              ředitel školy                                    


