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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 – vedoucí učitelka pro II. stupeň ZŠ 

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 300 185 

Školní družina 116800411 75 75 

Školní jídelna 102705267 300 206 (ZŠ+MŠ) 

Komentář: Skutečný stav k 30. 9. 2016. Kapacita ZŠ školy je k 30. 9. 2016 využita na 62 %. 

 

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 ve školním roce 2016/2017 jednala dvakrát: 12. 10. 2016 a 30. 8. 2017. 

Z jednání školské rady jsou pořízeny zápisy. Dne 23. 11. 2016 proběhly volby do školské 

http://www.zs-zalany.cz/
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rady z řad pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků. Volební období nové 

školské rady je od 24. 11. 2016 – 23. 11. 2019.  

 

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 se speciálními vzdělávacími potřebami. 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, 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 se souhlasem zákonných zástupců žáků, od třetího 

ročníku je výuka realizována v tříhodinové dotaci jako povinný předmět podle školního 

vzdělávacího programu. Od sedmého ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk – německý jazyk 

ve dvouhodinové dotaci týdně. Škola nabízí podle učebního plánu žákům v 6. ročníku výuku 

environmentální výchovy a v 9. ročníku výuku finanční gramotnosti a mediální výchovy.  

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

Do mateřské školy docházelo ve školním roce 2016/2017 celkem 24 dětí předškolního věku 

(dle výkazu o MŠ S 1-01 k 30. 9. 2016). V mateřské škole pracovaly 2 učitelky, obě splňují 

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

předem stanovených kritérií. Přednostně do ŠD zařazujeme žáky 1. a 2 ročníku. Celkem 

docházelo do školní družiny 75 žáků, z toho 38 z 1. – 2. ročníku (dle výkazu ŠD Z 2-01 

k 31. 10. 2016).  Do zájmových útvarů docházelo 60 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 235 strávníků (dle výkazu ŠJ Z 17-01 k 31. 10. 2016), z toho 24 dětí MŠ, 182 žáků 

ZŠ, 29 zaměstnanců školy. Školní jídelna je od 1. 9. 2012 vývařovnou pro MŠ Bořislav. Ve 

školním roce 2016/2017 připravovala školní jídelna jídla pro 17 dětí z MŠ Bořislav (dle 

výkazu ŠJ Z 17-01 k 31. 10. 2016).  
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1. 6 Materiálně technické podmínky školy  

 

Během školního roku 2016/2017 jsme pokračovali v modernizaci naší školy. Škola byla 

postupně dovybavována novým nábytkem (školní lavice a židle) pro žáky 2. ročníku. 

Rekonstrukcí prošla školní tělocvična, kde se opravila podlaha, znovu se nalajnovala hřiště 

a kompletně se vymalovala. Vymalovalo se schodiště na pavilonu „C“ od šaten k bazénu. 

Dále se zrekonstruovalo sociální zařízení pro pedagogické pracovnice mateřské školy 

a pracovnice školní jídelny. Kompletní rekonstrukcí prošla ředitelna školy, kde se opravil 

havarijní stav podlahy, vymalovala se a vybavila novým nábytkem. Dále se zřídil pro žáky 

školy čtenářský koutek ve vestibulu školy a vyměnilo se osvětlení v celém vestibulu. 

Zřizovatel školy nechal opravit chodníky před budovou 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 17 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. V současné 

době je školní knihovna velmi dobře vybavena novými zajímavými tituly pro naše žáky. 

Škola tak podporuje aktivní rozvoj čtenářství u žáků. 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. Od září 2016 funguje ve škole 

Hyppysnack, což je automat na zdravou svačinku, který nabízí pro žáky zdravé svačinky 

a školní mléko v rámci 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. 31.8.2016/2016ŠVP, platnost od 1. 9. 2016 

Ročníky ZŠ: 1. – 9. ročník 

Komentář: 

1. 9. 2016 byl vydán nový školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – „Brána k vědění“ z důvodů 

zapracování změn v RVP ZV (platné od 1. 9. 2016) společné vzdělávání žáků se SVP. Podle nového ŠVP bylo 

vyučováno v 1. – 9. ročníku ZŠ. 
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2. 1 Údaje o počtu žáků podle výkazu M 3 k 30. 9. 2016 

 

Počet tříd ZŠ: 10 Celkem žáků: 186 (k 30. 9. 2016) 

Třída Celkem Dívky 
Žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami (integrovaní žáci) 

I. A 18 8 0 

II. A 25 16 1 

III. A 19 11 2 

III. B 20 9 1 

IV. A 17 11 1 

V. A 19 7 5 

VI. A 21 9 4 

VII. A 18 9 4 

VIII. A 17 12 0 

IX. A 12 2 3 

Celkem: 186 94 21 

K 30. 9. 2016 186 94 21 

K 31. 8. 2017 188 94 25 

Komentář:  

Ve školním roce 2016/2017 bylo ve škole otevřeno 10 tříd. 3. ročník byl rozdělen do dvou tříd III. A a III. B 

s počtem 39 žáků. Průměrný počet žáků ve třídách – 18,6 ž. (k 30. 9. 2016); 18,8 (k 31. 8. 2017). Postupně se 

zvyšuje počet žáků, kteří mají speciálně vzdělávací potřeby, které jim přiznalo školské poradenské zařízení 

v průběhu školního roku. 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

3. 1 Základní údaje o pedagogických pracovnících 

 

Počet tříd ZŠ: 10 

Počet tříd MŠ: 1 

Počet oddělení ŠD: 3 

Počet pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ: 17 

Počet nepedagogických pracovníků: 9 

Komentář: počty k datu 30. 9. 2016 podle výkazu R 13-01 o ředitelství školy. 

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ: 

 

Učitelé MŠ – fyzický počet Vedoucí učitelka – fyzický počet 

2 0 
Učitelé MŠ – přepočtený úvazek Vedoucí učitelka – přepočtený úvazek 

2 0 
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Z celku bez potřebné kvalifikace v přepočteném úvazku Z celku bez potřebné kvalifikace v přepočteném úvazku 

0 0 

Komentář: 

Ve školním roce 2016/2017 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. Jedna učitelka mateřské školy má vysokoškolské vzdělání zaměřené na 

předškolní pedagogiku. Vedoucí učitelkou MŠ byla ustanovena ředitelem školy Mgr. Michaela Lachmanová po 

dobu mateřské a rodičovské dovolené Mgr. Kamily Šmídové.  

 

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, 

 ochota učitelek se sebevzdělávat v rámci oboru a ICT. 

Slabé stránky: 

 komunikace učitelek MŠ se zákonnými zástupci dětí – získávání informací. 

Možnosti zlepšení: 

 zlepšit komunikaci učitelek MŠ prostřednictvím nástěnky školy, webových stránek školy, ústně při 

předávání dětí zákonným zástupcům v odpoledních hodinách, 

 zaměřit se na hodnocení dětí během výchovně vzdělávacího procesu. 

 

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 11,3 14,3 
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 1,5 1,5 

Komentář: 

Ve školním roce 2016/2017 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 I. stupně 

ZŠ si kvalifikaci doplnila studiem na VŠ – PF v Českých Budějovicích dne 11. 1. 2017. Druhý pracovník si 

kvalifikaci doplňuje studiem FF UJEP navazují magisterské studium humanitních věd obor společenské vědy a 

historie. Dne 30. 6. 2017 byl dohodou rozvázán pracovní poměr s jednou pracovnicí a dne 11. 8. 2017 byl 

dohodou rozvázán pracovní poměr s jedním pracovníkem. 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 – 100 % (k 11. 1. 2017) a na druhém stupni – 99 %. Celková kvalifikovanost učitelského sboru 

je 99,9 %. 

Silné stránky: 

 stabilizovaný, pracovitý a motivovaný pedagogický sbor, 

 100 % kvalifikovanost učitelů hlavních předmětů – Čjl, Ma, Aj, Nj. 
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 ochota učitelů se dále vzdělávat v rámci DVPP a v ICT technologiích, 

 iniciativa při tvoření plánu akcí na příslušný školní rok, 

 ochota podílet se na implementaci společného vzdělávání ve škole, 

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

Slabé stránky: 

 nekvalifikovanost kolegy II. stupně ve výši 0,5 úvazku, 

 administrativní stránka pedagogické profese. 

Možnosti zlepšení: 

 zlepšit administrativní stránku pedagogické práce, 

 zohledňovat metody a formy práce u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 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 

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

0 0 

Komentář: 

Ve školním roce 2016/2017 byla otevřena tři oddělení školní družiny. Ve školní družině pracovaly 

3 vychovatelky v přepočteném úvazku 2,3. Jedna vychovatelka na plný úvazek a 2 vychovatelky na částečný 

úvazek. 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, 

 prezentace školy na veřejnosti, 

 získávání finančního příspěvku na pořádání akcí ŠD. 

Slabé stránky: 

 nemožnost při běžném chodu školy vytvořit plný úvazek u všech vychovatelek. 

Možnosti zlepšení: 

 používání ICT technologií v rámci realizace zájmového vzdělávání, 

 zlepšení práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 vytvořit systém zájmového vzdělávání, které bude organizovat ŠD. 

Hrozby: 

 zvýšení počtů žáků ve školní družině – nedostatečná kapacita ŠD, 

 neuspokojení všech zákonných zástupců o zařazení jejích dětí do ŠD. 

 

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 
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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 

Komentář: 

Ve školním roce 2016/2017 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, pracovitý a motivovaný. 

Silné stránky: 

 stabilizovaný pracovní kolektiv, 

 výborné hodnocení školní jídelny ze strany KHS, 

 dodržování spotřebního koše,  

 ochota přípravy nových receptur,  

 dodržování doporučení KHS při přípravě jídel, 

 pozitivní hodnocení skladby jídelníčku a provozu ŠJ ze strany KHS, 

 zvýšení zájmu o školní stravování ze strany žáků – motivační obědy pro žáky ZŠ, 

 dobrá spolupráce s MŠ Bořislav, pro kterou jsme vývařovnou. 

Slabé stránky: 

 příprava bezlepkových pokrmů, 

 zvýšit nabídku uvařených jídel z 1 denně na 2 denně, 

 zapojení školy do projektu zdravá školní jídelna. 

Možnosti zlepšení: 

 sestavit stravovací komisi, 

 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 2016/2017 pracovalo na škole 5 správních zaměstnanců. Pracovní kolektiv je stálý 

a stabilizovaný. Dne 31. 12. 2016 byl dohodou rozvázán pracovní poměr s jedním pracovníkem (bývalý školník).  

 

Vlastní hodnocení: 

Kolektiv správního úseku hodnotíme jako stálý, motivovaný, pracovitý a stabilizovaný. 

Silné stránky: 

 stabilizovaný pracovní kolektiv, 

 zavádění nových technologií do úklidu školy, 

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

 množství ploch pro technický personál - uklízečky, velký rozsah prací v náplni práce školníka – správce 

bazénu, hřiště, 

 nedostatek finančních prostředků na vytvoření nového pracovního místa technického pracovníka – 

správce bazénu, 

 nedostatek finančních prostředků na odměňování technického personálu. 

Možnosti zlepšení: 

 zlepšit technologický plán úklidu pro MŠ a ZŠ, 

 změnit úklidové prostředky. 

 

3. 2 Údaje o pedagogických pracovnících – vzdělání: 

 

Vedení školy: Aprobace Poznámky 

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

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. Milena Antošová VŠ – I. stupeň ZŠ  

II. A Mgr. Jana Jurčíková VŠ - Předškolní pedagogika N, od 11. 1. 2017 

A 

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

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

IV. A Mgr. Jiří Jalovecký VŠ – I. stupeň ZŠ – PN  

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

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

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

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

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

Netřídní učitelé: Aprobace Poznámky 

 Mgr. David Hyťha VŠ – II. stupeň ZŠ - Tv Metodik ICT 

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

 Bc. Jaroslav Tatíček VŠ – Bc., historie, společ. vědy N 

Vychovatelky ŠD:   

 Vlastimila Hladová Vychovatelství-CCV PF UJEP  

Věra Hrnčířová SŠ – obor pedagogika  

Bc. Irena Urbanová VŠ - Vychovatelství – UJEP  

Vysvětlivky: N – nekvalifikovaní (nesplňují kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

Komentář:  

Dva učitelé nesplňují kvalifikaci dle platné legislativy. Jedna si předepsanou kvalifikaci doplnila na VŠ PF 

České Budějovice dne 11. 1. 2017 v oboru primární pedagogiky a druhý kolega si kvalifikaci doplňuje na FF 

UJEP v oboru historie a společenské vědy. V rámci specializačního studia absolvovala jedna pracovnice studium 

pro výchovné poradce v rozsahu 250 hodin. Škola disponuje plně kvalifikovaným školním metodikem prevence 

a výchovným poradcem.  

 

Vlastní hodnocení: kolektiv pedagogických pracovníků je téměř 100 % kvalifikovaný. 

Možnosti zlepšení: 

 v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřit na absolvování dalších 

specializovaných funkcí (koordinátor ŠVP, koordinátor ICT, koordinátor EVVO).  
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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 5/3 6/1 4/0 0/0 1/0 

Vychovatelé 3 0/0 1/0 2/0 0/0 1/0 

Celkem 18 5/3 7/1 6/0 0/0 1/0 

Komentář: 

Průměrný věk pedagogického sboru se pohybuje kolem 42 let. Silnou stránkou je, že v pedagogickém sboru 

máme 4 muže do 45 let.  

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 2017/2018 se dostavilo 30 dětí. V přijímacím řízení 

k povinné školní docházce bylo přijato 26 žáků. O odklad povinné školní docházky bylo 

žádáno a vyhověno ve 4 případech. Do první třídy nastoupilo k 1. 9. 2017 celkem 26 žáků.  

4. 2 Zápis do školní družiny 

 

Do školní družiny bylo ve školním roce 2016/2017 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: 17 5 

z 9. ročníku: 12 2 

z nižších ročníků: 7. ročník 2 1 

z nižších ročníků: 8. ročník 3 2 

Žáci, kteří přešli do středních škol 1 0 

v 5. ročníku 1 0 

Na střední školy a učiliště se hlásilo celkem:  18 5 

z 5. ročníku 1 0 

SŠ s maturitou 6 1 

Učební obory 11 4 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Školní rok 2016/2017 byl zahájen v deseti běžných třídách s počtem 185 žáků, z toho 92 

chlapců a 93 dívek. Na prvním stupni bylo 117 žáků, na druhém stupni 68 žáků (stav ke 30. 9. 

2016). 
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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 

186 86 86 10 4 

Komentář: Počet žáků k 20. 1. 2017 

 

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 

188 82 94 12 0 
Komentář: Počet žáků k 30. 6. 2017 

 

5. 2 Výsledky výchovy žáků na základní škole 

 

Počet žáků na škole 

v  1. pololetí 186 
Počet žáků na škole  

v 2. pololetí 188 

z toho hodnoceni  2. 

stupněm z chování 
5 

z  toho hodnoceni   2. 

stupněm z chování 
1 

z  toho hodnoceni 3. 

stupněm z chování 
0 

z  toho hodnoceni   3. 

stupněm z chování 
0 

Komentář:  

Viz zápisy z pedagogických rad za školní rok 2016/2017. Nastalo zlepšení v chování žáků. Ve školním roce 

2016/2017 nebyla uložena snížená známka z chování 3. stupně.  

 

5. 3 Docházka žáků základní školy 

Počet žáků na škole 

v 1. pololetí 186 
Počet žáků na škole 

v 2. pololetí 188 

Zameškané hodiny 

celkem za 1. pololetí 
8 330 hod. 

Zameškané hodiny 

celkem za 1. pololetí 
11 740 hod. 

Z toho neomluvené 

hodiny celkem za 1. 

pololetí 
0 hod. 

Z toho neomluvené 

hodiny celkem za 1. 

pololetí 
0 hod. 

Komentář: 

Viz zápisy z pedagogických rad školního roku 2016/2017. Průměr na žáka za 1. pololetí: 45 hod. Za 2. pololetí: 

62 hod. Ve 2. pololetí školního roku 2015/2016 došlo k nárůstu absence u žáků převážně z II. stupně. 

Preventivně řešíme zvýšenou absenci žáků pomocí metodického pokynu ŘŠ k řešení neomluvené a vysoké 

absence žáků školy. Zvýšená absence ve 2. pololetí je také způsobena uvolňováním žáků na ozdravné pobyty se 

zákonnými zástupci. 

 

5. 4 Údaje o integrovaných žácích ve škole 

 

V 1. pololetí školního roku 2016/2017 bylo v běžných třídách bylo integrováno 22 žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho 19 žáků zdravotně postižených a 3 žáci nově 

rediagnostikováni. Z toho 2 žáci s druhým stupněm podpůrného opatření a 1 žák se třetím 

stupněm podporného opatření. Výuka všech výše uvedených žáků probíhala podle 
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individuálních vzdělávacích plánů. Plán pedagogické podpory byl zpracován pro 18 žáků, 

kterým škola přiznala první stupeň podpůrného opatření. 

Ve 2. pololetí školního roku 2016/2017 bylo v běžných třídách integrováno 31 žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho 15 žáků zdravotně postižených a 16 žáků nově 

rediagnostikovaných. Z toho 12 žáků s druhým stupněm podpůrného opatření a 4 žáci se 

třetím stupněm podpůrného opatření. Na základě doporučení školského poradenského zařízení 

se žáci vzdělávali podle individuálního vzdělávacího plánu. V rámci nově 

rediagnostikovaných žáků bylo u dvou žáků zjištěno lehké mentální postižení. Tito žáci budou 

vzděláváni podle našeho ŠVP s upraveným obsahem a sníženými výstupy pro mentálně 

postižené. Plán pedagogické podpory byl zpracován pro 27 žáků, kterým škola přiznala první 

stupeň podpůrného opatření. V obou pololetích probíhala náprava specifických poruch učení 

a nově pedagogická intervence, kterou vedli zkušení a kvalifikovaní pedagogové. 

Komentář: 

1. pololetí - počet žáků podle stavu k 20. 1. 2017;  2. pololetí – počet žáků podle stavu k 30. 6. 2017. Integrovaní 

žáci, kteří mají SPU pravidelně docházeli na nápravu specifických poruch učení. Nově rediagnostikovaní 

docházeli na pedagogickou intervenci.  

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ve škole 

 

Škola měla na školní rok 2016/2017 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. 
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Realizace Minimálního preventivního programu ve školním roce 2016/2017: 

 

Získané finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování: 
 

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

rizikového chování, byly zpracovány tři projekty – získali jsme dva dotační příspěvky. 

Jednalo se o dotaci ve výši 28.800,-Kč na adaptační pobyt pro šestý ročník „Dobrá vyhlídka“ 

a o vzdělávací kurz pro sborovnu „Šikana I“ a „Šikana II“ ve výši 21.100,-Kč. Akce proběhly 

v prvním pololetí školního roku 2016/2017. 

 

 

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 

Šikana I. 8 29. 9. 2016 Infra s.r.o.; Mgr. Kropíková 

Šikana II. 8 30. 9. 2016 Infra s.r.o.; Mgr. Kropíková 

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

velmi spokojeni. Pedagogové jsou také pravidelně informováni a školeni ŠMP. Ve školním roce se ŠMP 

zaměřila na problematiku řešení šikany a na problematiku záškoláctví. 

 

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 12 12 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 2016 ŠMP 

2. Den otevřených dveří 30. 11. 2016 ŘŠ + ŠMP 

3. Třídní schůzky, konzultační hodiny 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 

Adaptační pobyt 

„Dobrá vyhlídka“ 

Stmelování kolektivu, usnadnění 

přechodu na 2. Stupeň ZŠ 

7. 9. – 9. 9. 

2016 

21 žáků ŠMP 

Canisterapie Podpora sebevědomí, zmírnění 

stresu, rozvoj komunikace. 

15. 12. 2016 30 žáků ŠD 

Aktivity Zdravé 5 Zdravé stravování 9. 1. – 13. 1. 

2017 

1. – 9. ročník Nadace Albert 

Dotazníkové šetření 

- štěstí 

Klima třídy prosinec 2016 6. – 8. ročník ŠMP 

Bezpečně do školy Bezpečnost v silničním provozu 2. 2. 2017 1. stupeň/69 ž. Bezpeční 

chodci z.s. 

Tepfaktor Stmelení kolektivu, spolupráce, 

komunikace 

24. 1. 2017 5. – 9. roč./35 ž. ŠMP/Tepfaktor 

Tepfaktor Stmelení kolektivu, spolupráce, 

komunikace 

24. 4. 2017 6. – 8. roč./15 ž. ŠMP/Tepfaktor 

Bezpečná cesta do 

školy 

Chování v dopravě 14. 4. 2017 I. A Mgr. Antošová 

Policie ČR 

Hasiči v akci Prevence požárů, postup při zásahu 4. 5. 2017 ZŠ ŠMP/Dobrovol

ní hasiči 

Žalany 

Hodnoty člověka - 

přednáška 

Prevence závislostí, pohlavní 

nemoci, morálka 

6. 5. 2017 VIII. A p. Pabián 

Hodnoty člověka - 

přednáška 

Prevence závislostí, pohlavní 

nemoci, morálka 

6. 5. 2017 IX. A p. Pabián 

DOD HZS Teplice Prevence ožárů, hasičský zásah a 

technika 

31. 5. 2017 III. A a VI. A ŠMP/HZS 

Teplice 

Dotazníkové šetření Klima školy, klima třídy červen 2017 VI. A, PP ŠMP/ŘŠ 

 

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 2016/2017: 

 

Název aktivity Datum Věková skupina Realizátor 

Táhneme za jeden 

provaz 

19. 10. 2016 ZŠ, MŠ Mgr. B. Schneiderová 

Mimořádné události 

s Policií ČR 

26. 5. 2017 ZŠ Mgr. M. Antošová 

Branný den 29. 6. 2017 ZŠ, MŠ Mgr. M. Lachmanová 
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Specifické selektivní prevence - preventivní aktivity, reagující na individuální situaci 

(problém) ve třídě: 

 

RCH, které bylo řešeno: Krádež 

Jak byla situace zjištěna: informace od rodičů 

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

ŠMP, ředitel školy, rodiče 

Kdy byla situace řešena: září 

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 – napadení 

Jak byla situace zjištěna: stížnost rodičů 

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

Mgr. Tkáčová, ŠMP, ŘŠ 

Kdy byla situace řešena: 10. 10. 2016 

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: agresivita, šikana, náznaky šikany - opakovaně 

Jak byla situace zjištěna: oznámení ze strany rodičů, vzkaz ve schránce důvěry 

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

ŠMP, ŘŠ 

Kdy byla situace řešena: průběh celého školního roku 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: 

Pohovory, se žáky, s rodiči, kázeňská opatření 

Způsob ověření efektivity intervence: 

Zvýšené dohledy, více aktivit v hodinách, práce s celým kolektivem třídy 

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 + Ing. Bc. Broná 

Kdy byla situace řešena: prosinec 2016 

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: šikana v počátečním stádiu 

Jak byla situace zjištěna: TU si všimla, že chlapec je odstrčen a vyslechla rozhovor dvou žáků 
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Kdo situaci řešil – jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: 

TU, ŠMP 

Kdy byla situace řešena: březen, duben 2017 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: 

Pohovory se žáky, stmelovací kruh 

Způsob ověření efektivity intervence: 

Potrestání viníka. 

RCH, které bylo řešeno: Sebepoškozování 

Jak byla situace zjištěna: Žákyně sedmého ročníku měla neustále dlouhé rukávy a poškrábaná 

zápěstí. 

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

ŠMP 

Kdy byla situace řešena: květen 2017 

S použitím jakých metod byla intervence vedena: 

Pohovory se žáky a rodiči. 

Způsob ověření efektivity intervence: 

Práce v třídnických hodinách a hodinách VKZ 
 

 

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

ředitel školy, výchovná poradkyně, školní metodik prevence a třídní učitel. Vysoká absence 

a neomluvená absence žáků je řešena na základě metodického pokynu ŘŠ. Zaměřili jsme se 

na pravidla hodnocení žáků, výchovná opatření zákonným zástupcům sdělujeme osobně. 

V druhém pololetí došlo k výraznému snížení uložení výchovných opatření. 

 

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  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 

9. 9. 2016 

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 
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Čtení pro prťata ZŠ + MŠ 2. pololetí 

Akce školní družiny (opékání buřtů, Halloween, 

výlety, aj.) 

Žáci ŠD, rodiče 1x měsíčně 

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

Koncerty hudebního kroužku Žáci ZŠ, rodiče, 

široká veřejnost 

1x za čtvrtletí 

Májová olympiáda Žáci ZŠ Květen 2017 

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.  

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. 

Podařilo se nám snížit výskyt rizikového chování a také zvýšit zájem ze strany zákonných 

zástupců směrem ke škole. 

Za velký přínos považuji adaptační pobyt „Dobrá vyhlídka“, který splnil většinu našich 

očekávání a také zlepšil a upevnil vztahy ve třídě. 

 

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

marihuany. 

 

Již druhým rokem na prvním stupni probíhá projekt „Normální je nekouřit“. 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. 

 

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. Pouze jsme spolupracovali na Tříkalové sbírce 

s Oblastní charitou Teplice.  

 

H. Získat finance na specifickou i nespecifickou prevenci. 

 

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

kraje).  

 

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 
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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. 

 

1. Rezervy při prevenci a řešení rizikového chování na škole. 

 

Neustálou rezervou jsou finance, přestože jsme získali dvě dotace, stále nejsme schopni 

žákům poskytnout dostatek kvalitních programů a přednášek. Několikrát jsme se také 

snažili přihlásit na programy PPP, což se nám nepodařilo.  

Za další rezervu považuji nejednotná pravidla a nesprávné ukládání výchovných opatření, 

dále nedůslednou práci s pravidly ve třídě. 

 

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. V rámci Plánu DVPP škola upřednostňuje konání 

vzdělávacích akcí pro celou sborovnu.  

 

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 

29 2 0 
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Komentář:  

V letošním školním roce bylo uspořádáno DVPP pro všechny pedagogické pracovníky školy s názvem Šikana I. 

a Šikana II. v rozsahu 16 vyučovacích hodin. Kurz vedla Mgr. Marika Kropíková z Infra s.r.o. Škola vychází při 

naplňování DVPP z plánu DVPP na příslušný rok.  

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

8. 1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách 

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme zrealizovali následující akce: 

 

Název akce Termín Třída Poznámky 

Adaptační pobyt „Dobrá vyhlídka“ 7. 9. – 9. 9. 2016   

Cvičení v přírodě 9. 9. 2016 I. a II. stupeň ZŠ  

Seminář na ÚP Teplice 21. 9. 2016 VIII. A, IX. A  

Sbohem vlaštovičky 23. 9. 2016 III. A  

Muzeum čertů v Úštěku 23. 9. 2016 ŠD  

Svatováclavská slavnost v Bílce 24. 9. 2016 hudební kroužek  

Hurvínkovo přání - divadlo 11. 10. 2016 1. – 5. ročník  

Šance 2016 17. 10. 2016 VII. A, VIII. A, IX. A  

Turnaj v přehazované 20. 10. 2016 VI. A – IX. A III. kat. – 4. místo 

IV. kat. – 2. místo 

Kino OC Galerie Teplice 21. 10. 2016 ŠD  

Florbalový turnaj 25. 10. 2016 VI. A, VII. A chlapci 4. místo 

Turnaj ve stolním tenise 1. 11. 2016 Kulichová, Léblová dívky 2. místo 

Výstava historických osobností 8. 11. 2016 celá škola  

Turnaj ve florbale 22. 11. 2016 VII. A, VIII. A, IX. A chlapci 2. místo 

Družinový karneval 24. 11. 2016 ŠD  

Rozsvícení vánočního stromu v 

Bořislavi 

26. 11. 2016 hudební kroužek  

Rozsvícení vánočního stromu v 

Žalanech 

27. 11. 2016 hudební kroužek  

DOD na SŠSS v Duchcově 1. 12. 2016 VII. A, VIII. A, IX. A  

Pohár základních škol ve florbale 1. 12. 2016 V. A, VI. A, VII. A chlapci 2. místo 

Mikulášská nadílka 5. 12. 2016 IX. A  

Vánoční jarmark 8. 12. 2016 celá škola  

Vánoční turnaj v Ringu 9. 12. 2016 VI. A – VIII. A III. kat. – 1. místo 

IV. kat. – 3. místo 

Litvínovský choroš 2016 14. 12. – 15. 12. 

2016 

Bachofner, Léblová, 

Kuříková 

7. místo 

Canisterapie 15. 12. 2016 ŠD  

Divadelní cestopis - divadlo 21. 12. 2016 žáci ZŠ  

Aktivity Zdravé 5 9. 1. – 13. 1. 2017 celá škola  

Olympiáda z anglického jazyka 12. 1. 2017 VIII. A, IX. A  

Kouzelnické představení 13. 1. 2017 ŠD  

Tepfaktor 24. 1. 2017 5. – 9. ročník  

Jungle aréna Most 27. 1. 2017 ŠD  

Pythagoriáda 30. 1. 2017 5. – 8. ročník  

Bezpečně do školy 2. 2. 2017 69 žáků 1. st. ZŠ  
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Název akce Termín Třída Poznámky 

Olympiáda z Aj - okres 7. 2. 2017 Anna Sas 13. místo 

Recitační soutěž - školní kolo 8. 2. 2017 23 účastníků  

Okresní finále v halové kopané 9. 2. 2017 VI. A, VII. A chlapci 4. místo 

Olympiáda z českého jazyka 9. 2. 2017 32 účastníků A. Sas 14. místo 

Okresní finále v házené 10. 2. 2017 VII. A, VIII. A, IX. A chlapci 3. místo 

Recitační soutěž – městské kolo 22. 2. 2017 13 účastníků D. Urban 1. místo 

Okresní finále v halové kopané 7. 3. 2017 VII. A, IX. A chlapci 4. Místo 

Okresní finále v basketbalu 8. 3. 2017 VII. A, IX. A chlapci 7. místo 

Vybíjená – školní kolo 14. 3. 2017 IV. A, V. A 4. místo 

Matematická olympiáda 15. 3. 2017 VI. A – VIII. A M. Partynglová  

Matematický Klokan 17. 3. 2017 2. – 9. ročník  

Saturnin – divadelní představení 17. 3. 2017 výběr žáků II. st. ZŠ  

Pipi Dlouhá punčocha - divadlo 21. 3. 2017 1. stupeň ZŠ  

Výlet do Pampalánie 24. 3. 2017 ŠD  

Výstava Body Human Exhibition 31. 3. 2017 VII. A, VIII. A, IX. A  

Velikonoční laťka 7. 4. 2017 VIII. A, IX. A 4. místo 

Bezpečná cesta do školy 14. 4. 2017 I. A  

Minifotbal – okresní kolo 11. 4. 2017 2. stupeň ZŠ chlapci 4. Místo 

Biologická olympiáda – okres 20. 4. 2017 VIII. A L. Kuříková – 

5.  Místo 

Výlet s rybáři – ZOO Plzeň 22. 4. 2017 vybraní žáci  

Tepfaktor – finále 24. 4. 2017 15 účastníků 2. st. 5., 6. a 7. Místo 

Exkurze Biopark Gymnázium TP 24. 4. 2017 III. A  

Hasiči v akci 4. 5. 2017 celá škola  

Májová olympiáda 6. 5. 2017 ŠD  

Soutěž mladý zdravotník 10. 5. 2017 vybraní žáci 8. místo 

Mladý zdravotník – II. stupeň 12. 5. 2017 vybraní žáci 11. místo 

Testování žáků 9. roč. ČŠI 15. 5. – 19. 5. 2017 IX. A  

Karavana studio - Asie 22. 5. 2017 100 žáků školy  

Mladý záchranář 24. 5. 2017 vybraní žáci 11. místo 

Novosedlický dopraváček 25. 5. 2017 III. A, III. B 14. místo 

Den otevřených dveří HZS TP 31. 5. 2017 III. A, VI. A  

Netradiční hry 9. 6. 2017 vybraní žáci 2., 3., 4. a 5. místo 

Itálie 2017 – ozdravný pobyt 9. 6. – 18. 6. 2017 vybraní žáci  

Přírodovědná exkurze Rtyně N/B 21. 6. 2017 VII. A  

Technické hry Duchcov 21. 6. 2017 VIII. A  

Přírodovědná exkurze Milešovka 22. 6. 2017 IX. A  

Ať žijí duchové - divadlo 26. 6. 2017 1. – 6. ročník  

Hodina moderní chemie 26. 6. 2017 VIII. A, IX. A  

Třídní výlety červen 2017 1. – 9. ročník  

 

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 zákonní zástupci se zapojili do celoročního sběru 

starého papíru. 
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 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. 

Oba projekty zajišťuje firma Happysnack.  

Školní projekty – projektové dny školy: 

 Táhneme za jeden provaz (19. 10. 2016) – celoškolní projektový den zaměřený na 

prevenci rizikového chování. Výstupem z projektu byl kalendář na rok 2017. 

 Den evropských jazyků (26. 9. 2016) – projektový den pro 3. – 9. ročník. Cílem 

projektového dne bylo podpořit žáky v přemýšlení v evropských souvislostech, 

multikulturní výchově a uvědomění si významu učení cizích jazyků v dnešní době. 

 Vánoce (22. 12. 2016) – projekt určený žákům I. stupně, který byl zaměřený na 

vánoční zvyky a tradice. 

 Den Země – Stop palmovému oleji (24. 4. 2017) – celoškolní projektový den 

zaměřený na environmentální výchovu. Cílem projektového dne bylo uvědomit si 

dopad palmového oleje na život člověka a životní prostředí.  

 Mimořádné události (26. 5. 2017) – celoškolní projektový den zaměřený na nácvik 

mimořádné události. Policie ČR žáky seznámila s jejich prací a používanou 

technikou. Cílem projektu bylo seznámit se s prací Policie ČR. Krajské ředitelství 

Policie ČR poskytlo pracovníky a techniku.  

 Mezinárodní den dětí (1. 6. 2017) – celoškolní projekt zaměřený na rozvoj 

pohybových aktivit žáků v netradičních disciplínách.  

 Finanční gramotnost – Od směnného obchodu k platebním kartám (23. 6. 2017) 

– celoškolní projektový den zaměřený finanční gramotnost žáků v rámci 

každodenních životních situací. Cílem projektu bylo seznámení žáků s historií a 

vývojem platidel.  

Ve školním roce 2016/2017 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. 

8. 2 Účast žáků školy v soutěžích ve školním roce 2016/2017 

 

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

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

matematické soutěže TAKTIK atd.  
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V rámci pravidelné činnosti zájmových útvarů působily ve školním roce 2016/2017 tyto 

zájmové útvary: 

 hudební kroužek, 

 taneční kroužek, 

 sportovní kroužek, 

 míčové hry, 

 rybářský kroužek, 

 gymnastika, 

 plavecký kroužek, 

 logopedická prevence. 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2016/2017 nebyla ve škole provedena inspekční činnost ze strany ČŠI.  

10. Základní údaje o hospodaření školy (k 31. 12. 2016) 

Provozní dotace od zřizovatele: 1 700 000,-Kč 

čerpáno 1 700 000,-Kč 

 

Státní dotace NIV 12 002 723,-Kč 

čerpáno 12 002 723,-Kč 

 

Ostatní dotace – SFŽP – projekt Žijeme společně 204 181,-Kč 

čerpáno 204 181,-Kč 

 

Ostatní dotace – Zvýšení platů pracovníků RgŠ ÚZ 33 052 271 351,-Kč 

čerpáno 271 351,-Kč 

 

KÚ ÚK –RP Prevence rizikového chování 49 900,-Kč 

čerpáno 49 900,-Kč 

  

Příjmy do rozpočtu školy z doplňkové činnosti 252 585,-Kč 

čerpáno 193 513,-Kč 

  

Příjmy do rozpočtu školy – sponzorské dary 43 500,-Kč 

– finanční příspěvky obcí 350 000,-Kč 

čerpáno 393 500,-Kč 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2016/2017 se škola nezapojila do žádných rozvojových nebo 

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

Ve školním roce 2016/2017 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 2016/2017 realizovala škola jako partner projekt s názvem KREATIV 

(KVALITA, REALIZACE, EMOCE, AKTIVITA, TRADICE, INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ) 

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577.   

 

Hodnocení projektu „KREATIV“: 

 

Zahájení projektu: 1. 3. 2017 

Ukončení projektu: 28. 2. 2020 

Celková výše finanční podpory partnera projektu: cca 900 000,-Kč  

 

Cíle projektu: 

 zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy žáků včetně posílení relevance pro trh 

práce, 

 podpora vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování, 

 zajištění celorepublikové funkční sítě aktivních pedagogů, kteří dokáží předávat 

zkušenosti dál. 

 

Projekt hodnotíme jako zdařilý a přínosný pro školu. Rozvoj kreativity u žáků a učitelů je 

nutné podporovat. Přínosem pro školu je zřízení centra kolegiální podpory přímo ve škole.  

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání   

 

Ve školním roce 2016/2017 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  SPC Teplice. 

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 
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praxi 2 studentky. Dále se středními školami v Ústí nad Labem a v Teplicích, které mají 

obory předškolní a mimoškolní pedagogiky. V letošním školním roce absolvovaly na naší 

škole praxi 3 studentky.  

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 Bystřany, 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, elektronické žákovské knížky a na akcích 

pořádaných školou. Třídní schůzky se v letošním školním roce konaly dvakrát. Škola je 

nadále zapojena do projektu „Rodiče 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 2016/2017 certifikát Aktivní škola (www.proskoly.cz). 

Získaný certifikát škole umožňuje neustále zlepšovat a inovovat vzdělávání žáků, měřit klima 

školy a jednotlivých tříd a testovat žáky. 

Škola aktivně prezentuje svou práci na webových stránkách školy, na školním facebooku, 

v novinách a v rádiu. V letošním školním roce se naše škola prezentovala celý měsíc duben 

v OC Galerie Teplice. 

 

 

V Žalanech dne 26. 9. 2017              

                                                                                                                        

                                                                                                                         Mgr. Lukáš Šimon 

                                                                                                                              ředitel školy                                    


