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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY 

RTYŇSKÁ 156, 417 63 ŽALANY 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 

 

Zpracováno ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění vyhlášky č. 195/2012 Sb. 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou při Základní škole a Mateřské 

škole Žalany dne 2. 10. 2013. 

________________________ 

     Mgr. Petra Bubeníková  

  předsedkyně školské rady 

 

 

Výroční zpráva – její obsah byl projednán v pedagogické radě dne 2. 10. 2013 

Zveřejněna – po schválení školskou radou: 

 v tištěné podobě v ředitelně školy, 

 v elektronické podobě na www.zs-zalany.cz 

 

_______________________ 

       Mgr. Lukáš Šimon 

           ředitel školy 

 



2 

 

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 

Zástupkyně ředitele: Mgr. Miroslava Tkáčová 

Telefon: 417 872 282 

Fax: 417 872 594 

IČO: 70695067 

Webové stránky: www.zs-zalany.cz 

E-mail: zszalany@zalany.cz 

 

1. 2 Zřizovatel 

 

Název zřizovatele: Obecní úřad Žalany 

Sídlo: Pražská 93, 417 63 Žalany 

IČO: 00266655 

 

1. 3 Součásti školy 

 

Součást školy IZO Kapacita Skutečný stav 

Mateřská škola 107568501 24 24 

Základní škola 102465771 300 175 

Školní družina 116800411 75 69 

Školní jídelna 102705267 300 172 

 

Komentář: skutečný stav k 30. 9. 2012 

 

1. 4 Školská rada 

 

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

 

Člen  jmenovaný zřizovatelem: Jaroslav Lain 

Člen z řad rodičovské veřejnosti: Ivana Kubíková 

Člen z řad pedagogických pracovníků: Mgr. Petra Bubeníková – předsedkyně ŠR 

 

Školská rada se ve školním roce 2012/2013 sešla dvakrát, v listopadu 2012 a v srpnu 2013. 

Volební období školské rady je od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 

 

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. Žáky naší školy jsou nejen děti z obce Žalany, ale i děti 

http://www.zs-zalany.cz/
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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. Výuka probíhá jak 

v kmenových učebnách, tak v odborných učebnách. Základní škola je rozdělena na jednotlivé 

pavilony. V pavilonu „A“ se kromě kmenových tříd prvního stupně, učebny školní družiny a 

mateřské školy nachází 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 a učebna hudební výchovy. Dále je v pavilonu „C“ tělocvična, školní bazén a 

školní jídelna. Škole také patří hřiště v areálu školy, které slouží nejen žákům k tělesné 

výchově, ale i veřejnosti. 

 Na 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 3 hodinové dotaci. Od 

sedmého ročníku si mohou žáci v rámci volitelného předmětu zvolit druhý cizí jazyk – 

německý jazyk v dvouhodinové dotaci týdně. Škola nabízí od 7. ročníku výuku dalších 

volitelných předmětů (environmentální výchova, sportovní hry, základy programování, 

dramatická výchova). Ve školním roce byly realizovány následující volitelné předměty: 

 Německý jazyk – počet žáků: 15 

 Základy programování – počet žáků: 15 

 Environmentální výchova – počet žáků: 13 

 Sportovní hry – počet žáků: 16 

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

školy docházelo ve školním roce 2012/2013 celkem 24 dětí předškolního věku (dle výkazu o 

MŠ S 1-01 k 30. 9. 2012). V mateřské školy pracovaly 2 učitelky, obě splňují předepsanou 

kvalifikaci. Do školní družiny jsou zařazováni žáci z 1. – 5. ročníku. Celkem docházelo do 

školní družiny 69 žáků, z toho 29 z 1. – 2. ročníku (dle výkazu ŠD Z 2-01 k 31. 10. 2012).   

Ve školní družině pracovaly 3 vychovatelky, z toho 2 kvalifikované a 1 nekvalifikovaná. Ve 

školní jídelně pracují 2 kuchařky a vedoucí školního stravování. Celkem se v jídelně 

stravovalo 172 strávníků (dle výkazu ŠJ Z 17-01 k 31. 10. 2012), z toho 24 dětí MŠ, 128 žáků 

ZŠ, 27 zaměstnanců školy. Naše školní jídelna se od 1. 9. 2012 stala vývařovnou pro MŠ 

Bořislav.  

 

1. 6 Materiálně technické podmínky školy 

 

 Během školního roku 2012/2013 jsme zahájili modernizaci naší školy. V pavilonu „A“ 

jsme vybavili jednu třídu interaktivní tabulí, která slouží k výuce žákům prvního stupně. 

Interaktivní tabule byla zakoupena ze sponzorského daru OÚ Bžany. V některých třídách byla 

obnovena výmalba. V pavilonu „B“ jsme vybavili odbornou učebnu interaktivním 

projektorem s keramickou tabulí, který slouží k výuce žákům druhého stupně. Interaktivní 

projektor byl zakoupen z prostředků EU OPVK. Kmenové učebny druhého stupně byly 

vymalovány a do některých tříd byly instalovány vertikální žaluzie. Během letních prázdnin 

se uskutečnila první fáze rekonstrukce sociálních zařízení na pavilonu „B“. V pavilonu „C“ 
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jsme vybavili novým nábytkem učebnu informatiky a z prostředků EU OPVK jsme ji vybavili 

novými žákovskými počítači a dalším interaktivním projektorem s keramickou tabulí. Do 

učebny ŠD jsme zakoupili interaktivní tabuli, která slouží k výuce žáků prvního i druhého 

stupně. Nejvýznamnější modernizací prošla školní jídelna, kterou jsme díky sponzorskému 

daru od OÚ Rtyně nad Bílinou mohli vybavit novým linem a nábytkem.  

 Škola je poměrně dobře vybavena didaktickou technikou. Učitelé mají pro výuku 

k dispozici tři diaprojektory, 2 interaktivní tabule, 2 interaktivní projektory, 11 notebooků a 

digitální fotoaparát. Vybavení bylo zakoupeno z finančních prostředků projektu EU 

operačního programu Vzdělání pro konkurence schopnost. 

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

nabízí různé druhy bezkofeinových nealkoholických nápojů. Pro zajištění občerstvení je 

žákům k dispozici během velké přestávky prodej svačinek, který pro školu zajišťuje externí 

firma. Dále si žáci mohou zakoupit mléko a mléčné výrobky z nabídky projektu „Školní 

mléko“. Žáci se mohou napít i v době vyučování. Na prvním stupni školy dostávají žáci 

jednou týdně v rámci projektu „Ovoce do škol“ ke 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 

Ročníky ZŠ: 1. – 9. ročník 

 

2. 1 Údaje o počtu žáků podle výkazu M 3 k 30. 9. 2012 

 

Počet tříd ZŠ: 10 Celkem žáků: 175 

Třída Celkem Dívky 
Žáci se zdravotním postižením 

(integrovaní žáci) 

I. A 16 7 0 

II. A 16 7 0 

III. A 14 8 0 

IV. A 19 11 0 

V. A 17 6 2 

VI. A 18 13 2 

VI. B 18 10 3 

VII. A 14 7 1 

VIII. A 20 10 3 

IX. A 23 9 9 

Celkem: 175 88 20 

K 28. 6. 2013 179 90 21 

 

Komentář:  

Ve školním roce 2012/2013 se podařilo otevřít dvě šesté třídy s počtem 36 žáků. Průměr žáků 

na třídu – 17, 5.  
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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: 19 

Počet nepedagogických pracovníků: 8 

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ: 

 
Ředitel školy – fyzický počet ZŘŠ – fyzický počet Učitelé bez vedoucích 

pracovníků – fyzický počet 

Učitelé celkem – fyzický počet 

1 1 14 16 
Ředitel školy – přepočtený 

úvazek 

ZŘŠ – přepočtený úvazek Učitelé bez vedoucích 

pracovníků – přepočtený 
počet 

Učitelé celkem – přepočtený 

počet 

1 1 12,3 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 4 4 

 

Komentář: 

Ve školním roce 2012/2013 pracovalo ve škole 16 učitelů, z nichž přepočteno na úvazky dosud 4 neplní 

kvalifikační požadavky dané zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění. Lhůta 

ze zákona, kterou zákonodárce pro doplnění kvalifikace určil, stále běží a dosud se nepodařilo obsadit pracovní 

místa zaměstnanci, kteří by potřebnou kvalifikaci splňovali. Dvě pracovnice si během školního roku kvalifikaci 

doplňovali. Od listopadu 2012 do srpna 2013 byla jedna pracovnice v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na její 

místo byl přijat kvalifikovaný pracovník. V červenci 2013 byl ukončen pracovní poměr s pracovnicí, která byla 

zaměstnána na dobu určitou. Na MD jsou 2 pracovnice. Obě splňují předepsanou kvalifikaci. 

 

Vlastní hodnocení: 

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

na prvním stupni – 100 % a na druhém stupni – 54,54 %. Celková kvalifikovanost učitelského sboru je 68,75 %. 

Silné stránky: 

 stabilizovaný pedagogický sbor, 

 plná kvalifikovanost učitelů na první stupni. 

Slabé stránky: 

 vysoký podíl nekvalifikovaných pedagogů na druhém stupni ZŠ. 

 

Vychovatelé – fyzický počet Vedoucí vychovatelka – fyzický počet 

3 1 
Vychovatelé – přepočtený úvazek Vedoucí vychovatelka – přepočtený úvazek 

1,73 0,66 
Z celku bez potřebné kvalifikace v přepočteném úvazku Z celku bez potřebné kvalifikace v přepočteném úvazku 

0,5 0 

 

Komentář: 

Ve školním roce 2012/2013 byla otevřena tři oddělení školní družiny. Ve školní družině pracovaly 3 

vychovatelky v přepočteném úvazku 1,73.  Jedna vychovatelka pracovala bez předepsané kvalifikace.              

Od listopadu 2012 do srpna 2013 byla jedna pracovnice v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Na její místo byl 
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přijat kvalifikovaný pracovník. V červnu 2013 byl ukončen pracovní poměr s nekvalifikovanou pracovnicí, která 

měla smlouvu na dobu určitou do 30. 6. 2013.  

Vlastní hodnocení: 

Pedagogický sbor ostatních pedagogických pracovníků lze hodnotit jako stabilizovaný. 

Silné stránky: 

 stabilizovaný pedagogický sbor. 

Slabé stránky. 

 nekvalifikovanost jedné pracovnice. 

 

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 2012/2013 byla otevřena 1 třída mateřské školy. V mateřské škole pracovaly 2 učitelky. Obě 

splňují předepsané vzdělání podle zákona č. 563/2005 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 pedagogický sbor, 

 plná kvalifikovanost učitelů MŠ. 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

 

Školní jídelna 

 

Vedoucí školní jídelny – fyzický 

počet 

Kuchaři – pomocní kuchaři – 

fyzický počet 

Pomocné síly – fyzický počet Pracovníci školní jídelny – 

fyzický počet 

1 1 1 3 
Vedoucí školní jídelny  – 

přepočtený úvazek 

Kuchaři – pomocní kuchaři – 

přepočtený počet 

Pomocné síly – přepočtený 

počet 

Pracovníci školní jídelny – 

přepočtený počet 

1 1 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 2012/2013 pracovaly ve školní jídelně 3 pracovnice. 1 vedoucí školní jídelny, 1 kuchařka a 1 

pomocná síla. Pracovní kolektiv je stálý a stabilizovaný. Na MD je 1 pracovnice s předepsanou kvalifikací. 

 

Vlastní hodnocení: 

Kolektiv pracovnic školní jídelny hodnotíme jako stabilizovaný. 

Silné stránky: 

 stabilizovaný pracovní kolektiv, 

 pozitivní hodnocení skladby jídelníčku ze strany KHS, 

 nové vybavení školní jídelny. 
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Slabé stránky: 

 slabý počet odebíraných obědů ze strany žáků naší školy. 

 

Příležitosti: 

 udržet školní jídelnu, kdy je zároveň vývařovnou pro subjekty MŠ Bořislav, 

 nabídnout žákům možnost vybírat jednou týdně ze dvou nabízených jídel. 

 

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 2,88 4,88 
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 2012/2013 pracovalo na škole 5 správních zaměstnanců. Pracovní kolektiv je stálý a 

stabilizovaný. 

 

Vlastní hodnocení: 

Kolektiv správního úseku základní škola hodnotíme jako stabilizovaný. 

Silné stránky: 

 stabilizovaný pracovní kolektiv. 

 

Slabé stránky: 

 množství ploch pro uklízečky, velký rozsah prací školníka – správce bazénu. 

 

3. 2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Vedení školy: Aprobace Poznámky 

Ředitel školy: Mgr. Lukáš Šimon I. stupeň  

Zástupkyně ředitele: 

(statutární zástupce) 

Mgr. Miroslava Tkáčová II. a III.   st. – Čj, Hv Výchovná 

poradkyně 

Třídní učitelé:    

I. A Mgr. Jana Jurčíková Předškolní pedagogika  

II. A Mgr. Milena Antošová I. stupeň  

III. A Mgr. Alena Turková Tatíčková I. stupeň  

IV. A Mgr. Jana Brabcová II. st. – Rj, Ov  

V. A Mgr. Jiří Jalovecký I. stupeň  

VI. A Mgr. Barbora Schneiderová II. a III. st. - Čj  

VI. B Mgr. Markéta Fryčová I. stupeň, spec. pedag.  

VII. A Věra Hrnčířová bez aprobace N 

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

IX. A Ing. Bc. Pavla Broná bez aprobace Školní metodik 

prevence - N 
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Netřídní učitelé: Aprobace Poznámky 

 Vlastimila Hladová bez aprobace N 

Mgr. Alena Hyťhová II. stupeň – Čj, Hv  

Mgr. David Hyťha II. a III. st. - Tv od 7.11.2012 

Karel Hyťha bez aprobace N 

Bc. Irena Urbanová bez aprobace N 

Vychovatelky ŠD:   

 Vlastimila Hladová Vychovatelství-CCV PF UJEP  

Věra Mikytová nekvalifikovaná - SŠ  

Bc. Irena Urbanová Vychovatelství - UJEP  

 Mgr. David Hyťha plně kvalifikovaný od 7.11.2012 

Mateřská dovolená:   

 Mgr. Petra Bubeníková I. stupeň  

Mgr. Michaela Slavíčková II. st. – BI, CH  

Mgr. Pavla Šmídová Sociální pedagogika  

Vysvětlivky: N – nekvalifikovaná 

 

3. 3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby (k 31. 12. 2012) 

 

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 16 5/3 7/1 4/0 0/0 1/0 
vychovatelé 3 1/0 2/0 0/0 0/0 0/0 

celkem 17 6/3 9/1 4/0 0/0 1/0 
 

Komentář: 

2 vychovatelky ŠD mají souběžný pracovní poměr – učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD.  

 

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 2013/2014 se dostavilo 22 dětí. V přijímacím řízení 

k povinné školní docházce bylo přijato 20 dětí. O odklad povinné školní docházky bylo 

žádáno a vyhověno ve 2 případech. Do první třídy nastoupilo 1. 9. 2013 19 žáků. 

4. 2 Zápis do školní družiny 

Do školní družiny bylo ve školním roce 2012/2013 zařazeno 69 žáků z 1. – 5. ročníku. Školní 

družina pracovala ve 3 odděleních a byla pro žáky otevřena od 6.30 hod. do 16.30 hod. 

 4. 3 Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

 žáci celkem: z toho dívky: 

Celkový počet vycházejících žáků: 23 9 

z 9. ročníku: 23 9 

z nižších ročníků:  0 0 

Na střední školy a učiliště se hlásilo celkem:  23 9 

SŠ s maturitou 18 7 

Učební obory 5 2 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Školní rok 2012/2013 byl zahájen v deseti běžných třídách s počtem 175 žáků, z toho 87 

chlapců a 88 dívek. Na prvním stupni bylo 82 žáků, na druhém stupni 93 žáků (stav k 30. 9. 

2012). 

 

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 

176 67 89 12 

 

2. pololetí 
Počet žáků hodnocených         

v 2. pololetí 

z toho prospěl/a s 

vyznamenáním 

z toho prospěl/a z toho neprospěl/a 

179 63 112 4 

 

5. 2 Výsledky výchovy žáků na základní škole 

Počet žáků na škole   

v 1. pololetí 176 
Počet žáků na škole    

v 2. pololetí 179 

z  toho hodnoceni         

2. stupněm z chování 
0 

z  toho hodnoceni           

2. stupněm z chování 
3 

z  toho hodnoceni 3. 

stupněm z chování 
0 

z  toho hodnoceni           

3. stupněm z chování 
0 

 

Komentář:  

Viz zápis z pedagogických rad. 

 

5. 3 Docházka žáků základní školy 

Počet žáků na škole 

v 1. pololetí 176 
Počet žáků na škole 

v 2. pololetí 179 

Zameškané hodiny 

celkem za 1. pololetí 
9 862 

Zameškané hodiny 

celkem za 1. pololetí 
12 162 

Z toho neomluvené 

hodiny celkem za 1. 

pololetí 
4 

Z toho neomluvené 

hodiny celkem za 1. 

pololetí 
2 

 

Komentář: 

Viz zápis z pedagogických rad. 

 

5. 4 Údaje o integrovaných žácích 

 

V běžných třídách bylo integrováno 20 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, z toho 

19 žáků bylo integrováno s vývojovými poruchami učení, se zdravotním postižením 1 žák na 

druhém stupni. Na I. stupni byli integrováni 2 žáci a na II. stupni 18 žáků. Výuka probíhala 

podle individuálních vzdělávacích plánů.  

Komentář: 

Počet žáků podle stavu k 30. 9. 2012. 
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Škola měla na školní rok 2012/2013 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 ve škole. Ve škole působila školní metodička prevence – Ing. Bc. Pavla Broná, 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 2012/2013: 

 

Ke snížení projevů rizikového chování napomáhali: 

 společné akce žáků I. a II. stupně základní školy – sportovní aktivity, projektové dny 

(Den Země) pořádané školou, besedy o drogách, které vedl p. Pabián, exkurze 

(Německé muzeum hygieny v Drážďanech, projekt – „My k vám, vy k nám“. 

 akce pro žáky a rodiče: prodejní jarmarky (vánoční, velikonoční), Babí olympiáda. 

 Schránky důvěry, které se nachází v pavilonu „A“ a „B“, 

 Školní řád, 

 nástěnka ŠMP ve vestibulu školy a v pavilonu „B“. 

 Realizace MPP v hodinách. 

Celkové zhodnocení práce: 

 Během školního roku byly zjištěny 4 případy zneužívání návykových látek – ve všech 

případech se jednalo o zneužívání cigaret. Proběhlo jednání s rodiči žáků a pro žáky 

byla přijata taková opatření, která jsou zapsána v MPP. 
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 Ve školním roce 2012/2013 se řešil pouze jeden případ šikany – z toho opakované 0. 

Šikana byla řádně vyšetřena a oznámena zákonným zástupcům. 

 Po celý školní rok školní metodička prevence spolupracovala s vedením školy, 

výchovnou poradkyní a celým pedagogickým sborem v rámci metodických sdružení.  

 Školní metodička prevence se pravidelně účastnila setkání školních metodiků 

prevence v PPP Teplice. 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

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

byly zaměřeny na zkvalitnění výuky, na ŠVP, cizí jazyky, pedagogiku, psychologii, řízení 

školy a na nové metody výuky. Pro všechny pedagogy byly přímo ve škole organizovány 3 

vzdělávací akce v rámci DVPP: Základní práce s interaktivní technikou, Microsoft 

PowerPoint – začátečníci a pokročilý, které zajišťovala firma BOXED, s.r.o. 

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 předmětových komisí na II. stupni školy. 

 

Počet účastníků akcí dle 

vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

Počet účastníků akcí - 

ostatní 

Počet pedagogických pracovníků, kteří se 

neúčastnili žádné vzdělávací akce 

13 16 0 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8. 1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Ve školním roce 2012/2013 jsme realizovali na I. a II. stupni školy projektové dny: 

 Vánoce, 

 Den Země, 

 Velikonoce, 

 Den dětí. 

 

a) 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.  

b) Krátkodobé projekty a kulturní akce: 

 Divadelní představení divadla Krabice pro žáky I. stupně, 

 Babí olympiáda, 

 BESIP – přednáška Policie ČR, 

 Vánoční jarmark, 

 Adventní koncerty (v obcích Žim, Žalany, Rtyně nad Bílinou), 

 Velikonoční jarmark, 

 Ozdravný pobyt pro žáky I. stupně, 
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 Akademie školy – závěr školního roku. 

Na II. stupni školy jsme realizovali následující akce: 

a) 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. 

b) Krátkodobé projekty a kulturní akce: 

 Rosteme s knihou – zvyšování čtenářské gramotnosti u žáků. 

 Babí olympiáda, 

 Komponovaný pořad o Mistru J. Husovi – Richard Pachman, 

 Den Země – projektový den zaměřený na ekologii a třídění odpadů. 

 Den lesů – projektový den pro žáky II. stupně. 

 Halloweenské strašení, 

 Divadelní představení pro žáky II. stupně, 

 Vánoční jarmark, 

 Adventní koncerty (v obcích Žim, Žalany, Rtyně nad Bílinou), 

 Lyžařský kurz pro žáky II. stupně, 

 Velikonoční jarmark, 

 Policie ČR – beseda pro žáky II. stupně – bezpečnost, šikana, 

 Muzeum hygieny v Drážďanech, 

 Zábavná chemie s VŠCHT, 

 Exkurze – „Doly Bílina“, 

 Projekt – „Vy k nám, my k Vám“ – spolupráce s partnerskou školou v Mikulášovicích, 

 Ozdravný pobyt pro žáky II. stupně, 

 Akademie školy – závěr školního roku. 

Ve školním roce 2012/2013 byla obnovena činnost 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.  

8. 2 Účast žáků školy v soutěžích 

Žáci naší školy se účastnili 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 a v taneční soutěži. 
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Přehled soutěží ve školním roce 2012/2013: 

 Matematický klokan – soutěž je rozdělena do několika kategorií – Cvrček, Klokánek, 

Benjamín, Kadet – vítězem kategorie Cvrček – Jakub Váňa III. A, vítězem kategorie 

Klokánek – Dávid Krafčík V. A, vítězem kategorie Benjamínek – Karolína Fišerová, 

Vitalij Sas VII. A, vítězem kategorie Kadet – Lukáš Štelcig VIII. A 

 Pythagoriáda – nejlepší účastní školního kola – Vitalij Sas VII. A 

 Mezinárodní matemická soutěž TAKTIK – O. Netušil, V. Hanzlík, J. Novák – 1. 

místo, I. Bašková, A. Lupínková, Š. Tesařová – 2. místo, I. Beranová, K. Baňasová, J. 

Nejedlý, O. Adamec, L. Beneš, D. Janča – 3. místo 

 Olympiáda z ČJ – okresní kolo 2 žákyně ( 17. A 18. místo) 

 Recitační soutěž – Ivana Bašková – III. místo, speciální cena pro N. Vohánkovou  

 Novosedlický dopraváček – žáci III. A  

Sportovní soutěže ve školním roce 2012/2013: 

 Plavecké štafeta – vybraní žáci VII., VIII., IX. třídy 

 Turnaj ve florbale – žáci II. stupně – 1. místo 

 Coca-Cola Školský pohár ve fotbale – žáci II. stupně – 2. místo 

 Halový fotbal – žáci II. stupně – 5. místo 

 Taneční soutěž – „Bořenská čarodějnice“ – K. Gruntová, K. Fišerová – 1. místo 

 Mladý záchranář – okresní kolo – V. Sas, K. Gruntová, K. Krafčíková, V. Polák – III. 

místo  

 Turnaj ve fotbale ZŠ Kostomlaty – žáci II. stupně – 1. místo 

 Turnaj v minifotbale ZŠ Hostomice – žáci II. stupně – 2. místo 

V rámci pravidelné činnosti zájmových útvarů působily ve školním roce 2012/2013 tyto 

zájmové útvary: 

 Klub Žalánek, 

 Kroužek plávání, 

 Kroužek sportovních her, 

 Literární kroužek, 

 Kroužek florbalu, 

 Hudební kroužek, 

 Hra na kytaru, 

 Rybářský kroužek, 

 Kroužek anglického jazyka, 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2012/2013 neproběhla ve škole kontrolní činnost ČŠI. 
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10. Základní údaje o hospodaření školy (k 31. 12. 2012) 

Provozní dotace od zřizovatele: 1 800000,-Kč 

Z toho od OÚ Žalany 1 529000,-Kč 

            Od KÚ ÚK 271000,-Kč 

čerpáno 1 800000,-Kč 

  

Státní dotace NIV 9 917795,-Kč 

čerpáno 9 917795,-Kč 

  

Ostatní dotace – státní EU OPVK  1 090 434,-Kč 

čerpáno 568 351,-Kč 

  

Příjmy do rozpočtu školy z doplňkové 

činnosti 

220 002,-Kč 

čerpáno 118 081,-Kč 

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2012/2013 se škola nezapojila do žádných rozvojových nebo mezinárodních 

programů. 

 

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

Ve školním roce 2012/2013 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 2012/2013 škola pokračovala v projektu EU peníze do škol – oblast podpory 

1. 4 Zlepšení podmínek pro základní vzdělávání, s názvem „Cesta k efektivnímu učení“. Dále 

škola pokračovala projektech  „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“.  

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Ve školním roce 2012/2013 nepůsobila u zaměstnavatele odborová organizace. 

Škola úzce spolupracovala se svým zřizovatelem OÚ Žalany, Oddělením sociálně právní 

ochrany dětí Teplice, Policií ČR, PPP Teplice a Ústí nad Labem, které šetří nové a přešetřuje 

stávající žáky s vývojovými poruchami učení a navrhuje jejich integraci, a dále s ÚP Teplice. 

Dále škola spolupracovala s organizací Demosthenes – Centrum komplexní péče Ústí nad 

Labem při tvorbě a naplňování individuálního vzdělávacího plánu pro sluchově postiženého 

žáka, který je integrován v běžné třídě. 
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Škola spolupracovala s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – s Centrem 

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

naší škole své odborné praxe. V tomto školním roce absolvovaly odbornou pedagogickou či 

asistentskou praxi 2 studentky. 

Rodiče 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. Na konci školního roku se zapojila škola do 

projektu „Rodiče vítáni“, který si klade za svůj cíl zlepšení spolupráce mezi rodiči a školou.  

 

 

V Žalanech dne 27. 9. 2013                

 

 

Zpracoval: Mgr. Lukáš Šimon 

                       ředitel školy                                    


