
 

 

Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
 

za školní rok 2006/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala : Mgr. Jana Krákorová 
 
 
 
 
 
V Žatci dne 14.10.2007 



1 Základní údaje o škole 
 
1.1  Základní údaje o škole 

 
Název školy Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 
Adresa školy náměstí 28. října 1019, 438 01 Žatec 
Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol 7.2.1996 
IČ 61357120 
IZO ředitelství  600082997 
Bankovní spojení 3133290287/0100 
Telefon/fax 415726177, 415726143 
E-mail skola@3zs.zatec.cz 
Adresa internetové stránky www.zszatec.cz  
 
Zřizovatel Město Žatec 
 náměstí Svobody 1, Žatec 438 24  
 tel.: 415 736 111 
 fax.: 415 736 148 
 e-mail: info@mesto-zatec.cz 
 
Součásti školy Základní škola s kapacitou 400 žáků 061357120 
  Školní družina s kapacitou 45 žáků 116600586 
 
Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Jana Krákorová – ředitel školy 
 Mgr. Slavěna Walterová – zástupce ředitele 
 Mgr. Josef Domanický – výchovný poradce 
 Mgr. Gabriela Korbášová – vedoucí učitelka 1. stupně 
 Mgr. Lenka Gregoríková – vedoucí učitelka 2. stupně 
 Zuzana Mlčochová – vedoucí vychovatelka 
 Ludmila Králová – administrativní pracovnice 
  Martin Krabec – školník 
 
Školská rada zástupci zřizovatele – Pavlína Hladká, Andrej Grežo  
 zástupci školy – Ing. Zdeňka Ventová, Eva Majerová  
 zástupci rodičů – Mgr. Jana Šusterová, Ing. František Krajča 
 
 Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)  
Organizace je základní škola se školní družinou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 
1.2 Přehled oborů vzdělávání 
 

 
 
1.3 Charakteristika školy 
 Škola je umístěna v klidné části města s velmi dobrou dostupností centra města, ale i přírodní 
lokality podél řeky Ohře. Veřejná komunikace s parkovištěm před školou umožňuje rodičům dopravit dítě 
přímo ke škole. Bezpečnost dětí zaručuje nejen dostatek odděleného shromažďovacího prostoru, ale i dobré 
zabezpečení komunikace - přechody pro chodce  se zpomalovacími retardéry a dohled městské policie před 
zahájením vyučování. 
 Třípodlažní, zděná a dobře situovaná budova školy poskytuje v chladných, ale i horkých dnech 
příjemné prostředí s dostatkem světla. Výuka probíhá v 15 kmenových třídách a v 6 odborných učebnách 
(2x počítačová učebna, 2x učebna s interaktivní tabulí – ve výstavbě, učebna technických prací, školní 

Kód oboru Popis oboru 
Forma 

vzdělávání 
Délka vzdělávání 

v letech 
Kapacita 

oboru 
Platí od - do 

79-01-C/001 Základní škola denní devět 400 1.9.1999 - neomezeno 

mailto:skola@3zs.zatec.cz
http://www.zszatec.cz/
mailto:info@mesto-zatec.cz


kuchyňka). Výzdoba interiéru žákovskými pracemi v kombinaci se zelení dotváří vlídnou, optimistickou a 
domácí atmosféru školy.  
 V suterénu školy jsou moderní šatny se šatními skříňkami. Nevyužité prostory suterénu budou v 
blízké době upraveny a využity jako kabinety a sklady.  
 Součástí areálu školy je budova tělocvičny. V nejbližších letech plánuje škola ve spolupráci  se 
zřizovatelem celkovou rekonstrukci tělocvičny. Zároveň hledá i vhodné technické řešení krytého přechodu ze 
školy do tělocvičny.  
 Za školou se nachází uzavřený školní dvůr, kde probíhají některé hodiny tělesné výchovy na novém 
sportovním hřišti s umělým povrchem, které bylo zrekonstruováno v průběhu školního roku 2006/2007, je 
zde také prostor pro skok daleký a v odpoledních hodinách je tento prostor využíván především školní 
družinou. Pro ostatní sportovní disciplíny (atletika – zejm. běžecké disciplíny) je tento prostor svou velikostí 
zcela nevyhovující, a proto škola využívá nedaleký areál TJ SEVER Žatec.  
 Školní družina pracuje v samostatném oddělení a využívá pro svoji činnost i další prostory školy 
(třídy 1. a 2. ročníku, učebny, školní dvůr, sportovní hřiště i tělocvičnu). 
 Stravování je našim žákům poskytováno v nedalekém objektu Základní školy Žatec, Petra Bezruče 
2000. 

 
 



2 Přehled pracovníků školy 
 
2.1 Pedagogičtí pracovníci  
 
2.1.1 Učitelé: Mgr. Eva Babáková, Mgr. Bejčková Ivana, Mgr. Josef Domanický, Mgr. Iva Grafnetrová, 
Mgr. Lenka Gregoríková, Lada Jurkovičová, Tamara Klimešová, Mgr. Gabriela Korbášová, Mgr. Jana 
Krákorová, Eva Majerová, Drahomíra Málková, Ružena Masarovičová, Kateřina Mašková, Mgr. Michaela 
Mráčková, Mgr. Markéta Nováková, Mgr. Věra Purnochová, Mgr. Eva Řezníčková, Mgr. Eliška Slavíková, 
Mgr. Alice Svobodová, Silvie Svobodová, Mgr. Jana Šilhavá, Renata Šulitková, Ing. Zdeňka Ventová, Mgr. 
Slavěna Walterová    
 
2.1.2  Asistent pedagoga: Gabriela Benešová     
 
2.1.3 Vychovatelky školní družiny: Zuzana Mlčochová, Gabriela Benešová      
 
2.2. Nepedagogičtí pracovníci  
 
2.2.1. školník: Martin Krabec 
 
2.2.2 uklízečky: Ludmila Jelínková, Světlana Pastyříková, Jana Votavová 
 
2.2.3 administrativní pracovnice: Ludmila Králová 
 
2.3 Komentář ředitelky školy  
  
 Od 1.8.2006 byla vedením školy do doby jmenování ředitele školy pověřena zástupkyně ředitele 
Mgr. Slavěna Walterová. Od 23.10.2006 byla ředitelkou školy jmenována Mgr. Jana Krákorová. 
 Ve školním roce 2006/2007 se škola potýkala s personálními problémy způsobenými dlouhodobými 
pracovními neschopnostmi a nástupem 2 učitelek na mateřskou dovolenou v průběhu školního roku (20.1.07 
a 10.2.07).  
 Z celkového počtu 24 učitelů je 23 žen. Odbornou kvalifikaci splňovalo 18 učitelů. Vysokoškolské 
vzdělání má 20 učitelů. Aprobovanost na 1. stupni je téměř 100% (1 učitelka má aprobaci pro 2. stupeň). Na 
2. stupni je třeba řešit neaprobovanost především ve fyzice a anglickém jazyce.  
 Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 40 let.  
 
 

 



3 Počty žáků 
 
3.1 Počty žáků školy 
 

 
třída 

počet žáků 
(k 15.9. / 30.6.) 

z toho chlapců 
(k 15.9. / 30.6.) 

z toho dívek 
(k 15.9. / 30.6.) 

1.A 15/12 8/6 7/6 

1.B 16/16 13/13 3/3 

2.A 22/22 10/10 12/12 

2.B 20/20 10/10 10/10 

3.A 20/20 8/8 12/12 

3.B 20/20 9/9 11/11 

4. 24/24 14/14 10/10 

5.A 19/19 11/11 8/8 

5.B 20/20 13/13 7/7 

6. 19/23 6/8 13/15 

7.A 18/17 11/10 7/7 

7.B 18/18 12/12 6/6 

8.A 21/22 10/11 11/11 

8.B 21/22 9/10 12/12 

9. 22/22 12/12 10/10 

celkem 295/297 156/157 139/140 

První třídy nebyly spojeny, přestože se počet žáků v tomto ročníku v průběhu roku snížil pod 31 žáků. Od 
příštího školního roku dojde ke spojení těchto tříd. 
 
3.2 Počet žáků školní družiny 
 

počet oddělení počet žáků školní družiny 
počet žáků z 1. a 2. ročníku 

v školní družině 

2 45 36 

 

3.3 Počet žáků přijatých do 1. ročníku (školní rok 2007/2008)  
 

počet prvních tříd 
počet dětí přijatých do prvních 

tříd 
počet odkladů  

2 32 3 

 
3.4 Počty žáků přijatých ke vzdělávání na střední školy 
 

počet žáků přijatých na SŠ  
(v %) 

počet žáků přijatých na SOU 
(v %) 

počet žáků přijatých na 
víceleté gymnázium 

15 (65,2%) 7 (30,4%) 1 (4,4%) 

 

počet žáků SŠ a SOU v Žatci počet žáků SŠ a SOU mimo Žatec 

11 12 

 
3.5 Úspěšnost u přijímacích zkoušek 
 

přijato žáků v 1.kole 
přijímacího řízení 

příjímací řízení bez přijímacího řízení 

100% 56,5% 43,5% 

 



4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Ve školním roce 2006/2007 byli ve všech třídách žáci vzděláváni podle vzdělávacího programu Základní 
škola - č.j. 16847/96-2. 
 
4.1 Hodnocení žáků 
 
4.1.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 

1.A 9 2 1 

1.B 16 0 0 

2.A 21 1 0 

2.B 17 3 0 

3.A 16 4 0 

3.B 11 9 0 

4. 10 12 2 

5.A 4 15 0 

5.B 10 10 0 

6. 5 13 5 

7.A 6 9 2 

7.B 2 12 4 

8.A 4 15 3 

8.B 3 16 3 

9. 1 20 1 

celkem 135 141 21 

 

 

4.1.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování  

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

5.B 2 0 

6. 1 2 

7.A 0 1 

7.B 1 1 

8.B 1 1 

9. 1 0 

celkem 6 5 

 
 
4.1.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním  
stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)   

třída 
hodnocení klasifikačním 

stupněm 
hodnocení slovní 

kombinace slovního 
hodnocení a 

klasifikačním stupněm 

1.A 12 0 0 

1.B 16 0 0 

2.A 22 0 0 

2.B 20 0 0 

3.A 20 0 0 

3.B 20 0 0 



4. 24 0 0 

5.A 18 0 1 

5.B 20 0 0 

6. 23 0 0 

7.A 17 0 0 

7.B 18 0 0 

8.A 22 0 0 

8.B 22 0 0 

9. 22 0 0 

celkem 296  0 1  

 
 
4.1.4 Výchovná opatření – pochvaly 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

1.A 0 2 

1.B 0 5 

2.A 0 1 

2.B 0 6 

3.A 0 2 

3.B 0 4 

4. 0 2 

5.A 0 7 

5.B 0 3 

6. 0 2 

7.A 0 4 

7.B 0 1 

8.A 0 5 

8.B 0 1 

9. 0 1 

celkem  0 46 

 
 
4.1.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky  

třída 
napomenutí třídního 

učitele 
důtka třídního učitele důtka ředitele školy 

1.A 3 0 0 

1.B 1 0 0 

2.A 0 0 0 

2.B 2 1 0 

3.A 2 0 0 

3.B 2 1 1 

4. 0 4 1 

5.A 1 3 1 

5.B 0 1 1 

6. 0 0 5 

7.A 2 4 0 

7.B 1 4 0 

8.A 0 1 6 



8.B 3 1 0 

9. 0 3 2 

celkem 17 23 17 

 
 
4.1.6 Komisionální přezkoušení žáků 

třída 
pochybnosti o správnosti 

hodnocení 
opravné zkoušky 

1.A 0 1 

4. 0 2 

6. 0 1 

7.B 0 1 

8.A 0 2 

9. 0 1 

celkem 0 8 

 
4.1.7 Opakování ročníku  

třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 

1.A 1 0 

4. 2 0 

6. 1 0 

7.B 1 0 

8.A 1 0 

8.B 0 1 

celkem 6 1 

 
 
4.2 Přehled absence žáků 
 

třída celkem omluvená neomluvená 

1.A 480 464 16 

1.B 437 429 8 

2.A 968 968 0 

2.B 799 777 22 

3.A 928 924 4 

3.B 992 968 24 

4. 1233 1233 0 

5.A 1068 1055 13 

5.B 1095 1073 22 

6. 1134 993 141 

7.A 1175 1175 0 

7.B 902 872 30 

8.A 1024 983 41 

8.B 2059 1972 87 

9. 1469 1450 19 

celkem 15763 15336 (97%) 427 (3%) 

 



5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
5.1 Pojmenování výchozího stavu 
 
5.1.1 Ředitel školy nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 odst. 2 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (znalosti v oblasti 
řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). 
 
5.1.2 1. stupeň: ze stálých učitelů (smlouva na dobu neurčitou) jeden učitel prvního stupně má kvalifikaci 
pro 2. stupeň (aprobace Čj – Hv) tzn.  nemá odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle § 7 a 8 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
 
5.1.3 2. stupeň: ze stálých učitelů (smlouva na dobu neurčitou) 3 učitelé druhého stupně základní školy 
nemají odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle § 7 a 8 zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
 
5.1.4 Jedna vychovatelka školní družiny nemá odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků podle § 
16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
 
5.1.5 Škola nemá aprobovaného učitele fyziky a anglického jazyka. Aprobaci německého jazyka má 
jedna učitelka.  
 
5.1.6 Škola se připravuje od školního roku 2007/2008 začít výuku podle školního vzdělávacího 
programu v 1. a 6. třídách. 
 
 
5.2 Přehled DVPP ve školním roce 2006/2007 
 
5.2.1 Institucionální vzdělávání 
      

5.2.1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Mgr. Jana Krákorová, Národní projekt Úspěšný ředitel - studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I). 
Gabriela Benešová, Doplňující pedagogické studium pro vychovatele. 
      

5.2.1.2  Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Ve školním roce 2006/2007 žádné studium tohoto typu. 
 
5.2.1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

- Mgr. Jana Krákorová, Problematika tvorby rozpočtu školy a další navazující problémy týkající se 
 ekonomiky a financování, Správní řízení ve škole a školském zařízení. 
- Silvie Svobodová, Národní projekt „KOORDINÁTOR“ : Zavádění RVP ZV do praxe. 
- Zuzana Mlčochová, RVP/ŠVP - Využití RVP ve ŠD a tvorba ŠVP pro ŠD (1. a 2. díl).  
- Mgr. Markéta Nováková, Motivací k metodice – postup zpracování osnov vyučovacího předmětu  tělesná výchova. 
- Mgr. Alice Svobodová, studium ukončeno v červnu 2007, MEJA (rozvojový program metodické  a 
jazykové přípravy pro učitele 1. stupně).  
- Mgr. Gabriela Korbášová, studium ukončeno v červnu 2007, MEJA (rozvojový program metodické a 
 jazykové přípravy pro učitele 1. stupně). 
- Mgr. Jana Šilhavá, studium ukončeno v červnu 2007, MEJA (rozvojový program metodické a 
 jazykové přípravy pro učitele 1. stupně). 
- Mgr. Eva Babáková, studium ukončeno v červnu 2007, MEJA (rozvojový program metodické a 
 jazykové přípravy pro učitele 1. stupně).  
- Mgr. Ivana Bejčková, Mgr. Lenka Gregoríková, Lada Jurkovičová, Mgr. Gabriela Korbášová,  Mgr. 
Jana Krákorová, Eva Majerová, Kateřina Mašková, Zuzana Mlčochová, Mgr. Michaela  Mráčková, Mgr. 
Markéta Nováková, Mgr. Věra Purnochová, Mgr. Eva Řezníčková, Mgr. Alice  Svobodová, Silvie 
Svobodová, Mgr. Jana Šilhavá, Ing. Zdeňka Ventová, Mgr. Slavěna  Walterová, Posuzování kvality 
vzdělávání - Cesta od tradičního vyučování k efektivnímu učení. 
 
- Mgr. Lenka Gregoríková, nadstavbový stupeň vzdělávacích  seminářů „Jak vyučovat o  holocaustu“, 
Nové změny v psaní projektů a žádostí o grant. 
 



5.2.2 Samostudium 
 Samostudium bylo zaměřeno na nové směrnice a studium rámcového vzdělávacího programu ve 
spojitosti se sestavováním školního vzdělávacího programu.  
 
5.2.3 Ostatní vzdělávání  
 Lada Jurkovičová, září 2006 – červen 2007, Agentura Parole s.r.o., Kurz Nj (TELC B2), financováno 
účastníkem. 
 
 
 

 



6 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 O aktivitách školy a úspěších našich žáků jsme veřejnost informovali v regionálním tisku a televizi. 
Od školního roku 2007/8 budeme navíc pro tento účel využívat nové webové stránky školy. 
 
6.1 Akce našich dětí pro veřejnost  
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

14.12.06 1. a 2. st. 
Vánoční vystoupení pro 
obyvatele pečovatelského 
domu 

pěkné, představení se líbilo 

20.12.06 1.B Vánoční pásmo  rodičům se akce velmi líbila 

21.12.06 1.A, 1.B Vystoupení pro MŠ pěkné, ale málo ozvučené 

21.12.06 1. stupeň Vánoční vystoupení pro MŠ pěkné, kreativní, určitě zopakujeme 

22.12.06 1.A, 1.B Vánoční rozjímání s rodiči 
veselé, aktivní zapojení, rodičům se 
akce velmi líbila 

22.12.06 3.A Vánoční vystoupení pro rodiče 
příjemná atmosféra, rodičům se akce 
velmi líbila 

22.12.06 2. stupeň Vánoční akademie 
zmatené, děti neukázněné, málo 
ozvučené 

02.05.07 2. stupeň Čarodějnice pro MŠ 
děti byly nadšené, velmi se jim u nás 
líbilo 

10.05.07 2.stupeň 
Vystoupení v pečovatelském 
domě 

poutavé, líbilo se, květiny obyvatele 
domu potěšily 

11.05.07 1.A, 1.B Vystoupení ke Dni matek rodičům i dětem se akce líbila 

28.06.07 2.stupeň Školní akademie pěkné, opět problém v ozvučení 

 

6.2 Kulturní a vzdělávací akce 
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

06.10.06 1.A, 1.B Beseda v knihovně zábavné, zajímavé, dětem se líbilo 

10.10.06 1. stupeň Divadlo Uhlíř zpěv výborný, málo názornosti 

18.10.06 1. - 3. ročník Divadlo – Náš svět- Lorm zábavné, tentokrát dost dlouhé 

23.11.06 2. stupeň 
Divadelní přestavení divadla 
TYL Rakovník: Z. Jirotka  - 
Saturnin 

představení bylo průměrné  

30.11.06 2. stupeň 
Divadlo – Světová rocková 
hudba - 90. léta 

velmi pěkné, děti zaujalo 

12.12. + 
13.12.06 

1. stupeň Vánoce v knihovně poučné, citové a zábavné 

13.12.06 3. ročník Vánoce v knihovně 
jako každý rok poučené, příjemná 
atmosféra 

19.12.06 1.A, 1.B Vánoční výstava v muzeu 
zajímavé, různé vánoční zvyky, 
doporučuji 

21.12.06 6. Vánoční výstava v muzeu 
poučné, hezký výklad, zajímavé - 
určitě doporučuji i příští rok 

09.01.07 2.B Divadlo Rozmanitostí-Most krásné představení, dětem se líbilo 

28.02.07 5.A, 5.B Kouzelný mlýn pěkné představení, ale pro menší děti 

02.03.07 5.A, 5.B O starých pověstech českých 
velmi pěknou humornou formou 
zpracované 

21.03.07 2.stupeň 
Čeština činaná - divadelní 
představení 

představení bylo poučné a poutavé, 
dětem se líbilo 

21.03. + 
22.03.07 

1. – 3. ročník Knihovna - Velikonoce poučné 



02.04.07 8.B, 7.A, 7.B 
Exkurze v Praze - Národní 
muzeum 

výstava se nám líbila, vstup zdarma, 
mnoho návštěvníků 

12.04.07 5.A, 5.B Muzeum-čeští panovníci velmi poučné a zábavné 

13.04.07 1.stupeň Kino - Mravenčí polepšovna velmi pěkné,dětem se líbilo 

26.04.07 1.stupeň 
Líný Mates - představení v 
tělocvičně 

poutavé, děti představení pobavilo 

04.05.07 2.B Divadlo Rozmanitostí - Most krásné představení, dětem se líbilo 

11.05.07 5.A, 5.B Renesanční vojenství názorné, dětem se líbilo 

11.05.07 2.stupeň Renesanční vojenství zajímavé, poutavé 

08.06.07 1. stupeň 
K 500 - civilní obrana 
obyvatelstva 

dětem se líbilo 

 
6.3 Sportovní akce 
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

04.10.06 6., 7., 8. ročník Přespolní běh 
dobře organizované, příští rok 
doporučuji účast 

23.10.06 6., 7. ročník  Přehazovaná - dívky 
i když jsme nevyhrály, příští rok 
doporučuji účast 

31.10.06 6., 7. ročník 
Městský přebor malá sálová 
kopaná 

dobrá organizace, průměrný výkon 

13.11.06 6., 7. ročník Přebor města Žatce ve florbale průměrný výkon, chybí nám vybavení 

20.11.06 8., 9. ročník Přebor města Žatce ve florbale průměrný výkon, chybí nám vybavení 

14.12.06 
8. ročník - 
dívky 

Plavání 
příjemná změna, aktivní zapojení – 
bohužel malý zájem 

21.12.06 8. ročník - hoši Plavání 
příjemná změna, aktivní zapojení, 
bohužel malý zájem 

19.03.07 starší žáci Přebor v košíkové příště doporučuji - dobré na změření sil  

04.04.07 6. – 9. ročník Velikonoční laťka průměrný výkon 

12.04.07 2.stupeň Městský přebor v plavání 
děti si vyzkoušely soutěž v plavání, 
organizace dobrá, doporučuji 

24.04.07 2.stupeň 
Coca - cola cup, školský pohár 
kopaná 

organizace dobrá, výkon kluků slabý, 
je potřeba více se sehrát 

03.05.07 1. stupeň 
Okrskové kolo fotbalového 
turnaje McDonalds cup 

dobrá organizace,výkon vynikající -  
postup do okresního kola 

17.05.07 1. stupeň 
Okresní kolo fotbalového 
turnaje  McDonalds Cup 

dobrý výkon fotbalistů, organizace 
dobrá 

23.05.07 2.stupeň 
Atletické klání – Pohár 
rozhlasu 

organizace dobrá, výkony průměrné, 
příští rok doporučuji 

31.05. -
01.06.07 

7.A 
Krajské kolo - Dopravní soutěž 
- Úštěk 

vynikající výkon všech dětí - 2.místo 

06.06.07 5.A, 5.B Atletický trojboj Žatec dobrý výkon  

 
6.4 Ostatní  akce a některé projekty 
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

27.09.06 1. stupeň Ukázka výcviku psů zábavné, zajímavé, dětem se líbilo 

13.10.06 8.AB Březno u Loun - exkurze poučné, názorné, doporučujeme 

19.10.06 1. + 2. stupeň Akce KOH-I-NOOR poučné, názorné, doporučujeme 

31.10.06 3.B 
Halloween - projektový den + 
Večerní pochod masek 

dětem se líbilo, chtějí zopakovat 

31.10.06 4. Halloween - besídka  dětem se líbilo 

31.10.06 3.A Halloween – projektový den dětem se líbilo, aktivně se zapojily 



05.12.06 3.A Čertovský den - projekt příjemná atmosféra, děti se zapojily 

13.12.06 6., 7.B, 8.B Exkurze (Vánoční  Praha) 
stručné, ale zajímavé, vhodné při 
teplejším počasí 

18.12.06 1.A, 1.B + 2.A Kouzelný les - neděle dětem i rodičům se akce velmi líbila 

08.03.07 3.A, 3.B Poštovní den  -projekt dětem se líbilo, příjemná změna 

08.03.07 2.B Projekt - Pošta děti reagují velmi pozitivně 

12.03.07 2.B Projekt – Les dětem se líbí tento způsob výuky 

16.03.07 1. + 2. stupeň Matematický klokan 
vhodné pro srovnání úrovně v 
matematice 

30.03.07 5.A, 5.B Exkurze-Planetárium 
výklad zpracován  přiměřeně věku 
žáků 

04.04.07 8.A, 7.A, 6. Exkurze v Mostě - Planetárium program děti velice zaujal, byl poučný 

27.04.07 2. stupeň Projektový den – Čarodějnice  
perfektní atmosféra, dětem se velmi 
líbilo 

24.05.07 7.A, 8.A Exkurze Zoopark Chomutov zajímavé, poučné, cesta vlakem 

24.05.07 1.A, 1.B, 2.A Výlet Krásný Dvůr zdařilý a poučný výlet 

30.05.07 3.A, 3.B, 4. Výlet Františkovy Lázně hezký výlet, dětem se líbilo 

30.05.07 1.A, 1.B Výstava zvířat Žatec názorné, poučné 

01.06.07 1. stupeň Dětský den 
perfektně zorganizováno, dětem se 
líbilo (organizovala 8.A) 

08.06.07 1. stupeň 
K 500 - civilní obrana 
obyvatelstva 

dětem se líbilo 

15.06.07 6., 7.B, 8.B Zoopark Chomutov 
zajímavé, příjemné, cesta vlakem se 
líbila 

19.06.07 1.stupeň Letní kino soutěživé rozloučení se školou 

 

6.5 Úspěchy našich žáků 
   

datum 
třída, stupeň, 

žák  
druh reprezentace  umístění 

19.03.07 8.- 9. Přebor v košíkové 4. místo 

07.03.07 8.B - Jan Sládek Okresní kolo v olympiádě z českého jazyka 1. místo 

26.03.07 5.A,B Vybíjená 2. místo 

12.04.07 2.stupeň Přebor v plavání 2. místo 

24.04.07 8.B - Jan Sládek Krajské kolo v olympiádě z českého jazyka 9. místo 

  8.B - Jan Sládek Okresní kolo v dějepisné olympiádě  2. místo 

03.05.07 5.A,B Fotbalový turnaj 2. místo 

17.05.07 5.A,B Fotbalový turnaj - OKRES 5. místo 

18.05.07 7.A Okresní kolo v dopravní soutěži 1. místo 

23.05.07 2.stupeň Rozhlas poháru 5. místo 

06.06.07 3.-5.A,B Atletický trojboj 2. místo 

31.5.,1.6. 7.A Krajské kolo v dopravní soutěži  2. místo 

 

6.6 Akce školní družiny 
  

datum počet žáků název akce stručné hodnocení 

03.10.06 25 Beseda s Městskou policií poučné a zajímavé 

04.10.06 22 
Divadlo - Když jde kůzle 
otevřít 

zajímavé 



31.10.06 33 Kouzelník Josef Wald  
zábavné, děti s ním spolupracovaly - 
doporučuji 

08.11.06 22 Divadlo - Vodnické putování krásné 

18.11.06 20 
Divadlo Most - Gulliver v 
Maňáskově  

doporučuji 

06.12.06 20 Divadlo - Legenda o hvězdě  poučné   

14.12.06 10 
Vánoční besídka v 
pečovatelském  domě 

děti seniory potěšily 

14.12.06 22 Vánoční besídka pro rodiče pěkné 

31.01.07 24 
Divadlo - Zkoušky čertína 
Belínka 

zábavné 

01.02.07 21 Diskotéka za vysvědčení pěkné 

23.02.07 38 Maškarní karneval ŠD pěkné 

24.02.07 19 
Sobota - Most "Proč mají sloni 
dlouhé choboty" 

zábavné 

28.02.07 22 Divadlo "Strašidelný mlýn" 
krásné, zajímavé, doporučuji pro 1.+2. 
ročník 

14.03.07 22 Divadlo "Malované písničky" nic moc 

25.04.07 22 
Divadlo "Smetáčková a 
Palačinka" 

nic moc, vulgární 

28.04.07 19 
Divadlo Most "O holčičce s 
náhradní hlavou" 

pěkné 

10.05.07 10 
Vystoupení v pečovatelském 
domě 

poutavé, líbilo se, sponzorsky květiny 

16.05.07 22 Divadlo "Našel se medvěd" vtipné, naučné 

30.05.07 22 
Divadlo "Princezna se zlatou 
hvězdou" 

hezké 

01.06.07 25 Diskotéka ke Dni dětí dětem se velmi líbilo 

 

6.7 Spolupráce školy s rodiči 
 

název akce stručné hodnocení 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 
Třídní schůzky se konají každé čtvrtletí, konzultace 
rodičů s učiteli probíhají v době konzultačních hodin 
popř. na základě individuální domluvy 

Školní akce pro rodiče 
Škola i školní družina pořádá různé akce, na které zve 
rodiče žáků (viz. bod 6.1., 6.6)  

  



7 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
 Ve školním roce 2006/2007 neproběhla ze strany České školní inspekce na naší škole žádná 
inspekční činnost. 
 
 
 

8 Prevence rizik a školní úrazy 
 
8.1 Počet úrazů 
 

počet záznamů v knize úrazů Počet odeslaných záznamů o úrazech 

40 19 

 
8.2 Vyhodnocení úrazů  
 

místo úrazu počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 15 

V ostatních vyučovacích předmětech 7 

Výlety a exkurze 0 

Výuka plavání 1 

Přestávky ve škole 14 

Školní družina a klub 3 

 
8.3 Prevence rizik 
 

Poučení žáků o bezpečnosti při všech činnostech. Dbát na dodržování řádů učeben. Stále 
zdůrazňovat bezpečnost při výuce i mimo ni. Vzhledem k velkému počtu úrazů o přestávkách bude o velkou 
přestávku zvýšen počet dozírajících učitelů. 
 

 

 

 

 



9 Prevence sociálně patologických jevů 
 
 Minimální preventivní program školy byl vypracován vyučujícími, byl projednán a schválen 
pedagogickou radou.  
 Třídní učitelé v rámci organizačních pokynů na začátku školního roku probrali se žáky školní řád a 
ostatní vnitřní předpisy, kde se žáci dozvěděli i o problematice drog a sociálně patologických jevů. Při každé 
školní akci mimo budovu školy jsou žáci vždy znovu poučeni pedagogickými pracovníky o bezpečném 
chování. 
 Přestože jsme nejmenší školou v Žatci a snažíme se ze všech sil předcházet negativním jevům 
ohrožujícím mravní výchovu mládeže (např. motivace žáků jak nakládat s volným časem – organizace 
nejrůznějších zájmových kroužků), ani naše škola se letos některým negativním jevům neubránila. 
 
9.1 Problémy sociálně – patologických jevů 
 Učitelé se využívají vhodné formy práce s dětmi. Např. na 1. stupni učitelé v nejrůznějších 
předmětech (při čtení, v prvouce, přírodovědě, ale i v matematice a v jednotlivých výchovách) působí na děti 
formou rozhovorů, vyprávění, dramatizace především v oblasti chování a  vzájemných vztahů (žák – 
spolužák, žák – rodič, žák – učitel/vychovatel), záškoláctví, šikana apod. 
 Na 2. stupni se těmto úkolům věnují nejvíce učitelé občanské a rodinné výchovy, zároveň je však 
tato problematika zmiňována i ve výuce ostatních předmětů (zeměpis, tělesná výchova apod.) Pedagogové 
posilují u žáků jejich seberealizaci, sebekázeň, kladné vlastnosti a sebevědomí. Důraz kladou především na 
důležitost vztahů v rodině, kolektivu, důvěru k rodičům i učitelům. 
 Informace předávané dětem obsahují zároveň i možnosti, kde mohou v případě problémů hledat 
pomoc pro sebe či pro své kamarády. Dětem jsou připomínána telefonní čísla či adresy organizací 
zabývajících se podobnou problematikou – linky důvěry, různé poradny, pracovníci obce (streetworkové) 
apod. 
 
 
9.2 Informovanost rodičů 
 Rodiče jsou třídními učiteli vždy na prvních třídních schůzkách v polovině listopadu informováni 
hlavně o problematice drog, záškoláctví, kontrole absencí dítěte ve škole, šikaně a vydírání. Jsou 
upozorněni na nutnost sledování volného času svého dítěte (vědět s kým se dítě přátelí, kde tráví volný čas, 
připomínáme nebezpečí party apod), a nabízíme možnosti využívání volného času dětí v zájmových 
kroužcích školy, sportovních i jiných oddílech, domech dětí, ZUŠ apod. 
 
 
9.3 Metody práce v oblasti  
 Pro tuto práci učitelé využívali (kromě klasických forem – slovo, papír, tabule, křída) v hodinách 
zejména: vhodné videokazety, knihy, brožury, letáky, programy či informace na Internetu. 
 Dále na 1. stupni – při vycházkách – riziková místa v okolí školy (injekční stříkačky apod), formou her 
– jak se chovat k cizím lidem. 
 Na 2. stupni pak vhodné dramatizace – řešení problémových rizikových situací apod. 
 

9.4 Nejčastěji řešené problémy ve škole 

 Nejčastěji řešíme nevhodné chování žáků (hrubost = napadání spolužáků × nevhodné slovní 
napadání (i mimo školu), ohrožování spolužáků, krádeže ve škole (např. mobilní telefony), podvody žáků 
(přepisování známek v žákovské knížce apod.), náznaky šikany (spíše snahy o prvky šikany), záškoláctví – 
problematiku začal jednoznačně řešit Metodický pokyn. 
 
 
 
 
9.5 Tematické celky věnované prevenci sociálně patologických jevů 
  
9.5.1 1.stupeň  

(na 1. stupni odpovídá pořadí témat většinou také časovému zařazení ve školním roce) 
 
1. ročník –  u lékaře, péče o zdraví, výživa, lidské tělo 
  
2. ročník –  péče o zdraví – hygiena, užívání léků v nemoci 
 využití volného času 



 léčivé rostliny – poznávání, jejich užitečnost či škodlivost 
 lidé kolem nás – známí a cizí (od neznámých nic neberu, nikam s nimi nechodím) 
 integrovaný záchranný systém (policie, záchranná služba, hasiči – jak nám mohou  
                   pomoci), kdo jiný mi může pomoci – rodiče, učitel, linky důvěry + tel. čísla 
 
3. ročník –  město a vesnice – z hlediska kriminality, vandalství, drogy 
 obyvatelé obce – známí a neznámí lidé 
 práce lidí – zaměstnanost a nezaměstnanost, škola a záškoláctví 
 odpočinek a zábava – sport, záliby, alkohol, drogy, dětské „party“ 
 život v dávných dobách 
 věci a látky – neochutnávat neznámé látky, rostliny a plody 
 
4. ročník –  český jazyk – dramatizace problémových situací 
 přírodověda – šíření drogově závislých látek 
 čtení – ukázky z knih této tématiky 
 přírodověda – lidské tělo: možné následky, péče o zdraví, péče o své tělo 
 
5. ročník – český jazyk a čtení – podle probíraného učiva (vypravování, rozbory) 
 vlastivěda – člověk a prostředí, státy východní Evropy 
 tělesná výchova – význam aktivního pohybu 
 
9.5.2 2.stupeň 
 Na 2. stupni ZŠ se jednotlivá témata v jednotlivých ročnících opakují. Kromě již uvedených besed, 
zajišťované pracovnicemi pedagogicko-psychologické poradny, jsou to zejména tyto tematické celky a 
okruhy: 
 
Český jazyk a cizí jazyky 
- četba, vypravování a rozbory různých textů, článků a brožur 
- slohové práce na téma drogy 
- můj denní program, můj volný čas 
 
Občanská a rodinná výchova 
- listina základních práv a svobod, práva dětí 
- domov a rodina, lidská setkání, lidská společenství, sociální vztahy, party 
- nebezpečí v mém životě 
- sebepoznávání, sebevýchova, charakter lidí 
- hledáme svůj svět 
- závislost na drogách, jak se léčit 
- šikana,  záškoláctví,  patologické hráčství,  trestní činnost,  ochranná a ústavní  výchova, 
 vazba a výkon trestu 
 
Přírodopis 
- rostliny a drogy, tabák, škodlivost kouření pro organismus, riziko nádorových nemocí 
- biologie člověka, orgánové soustavy (trávící, řídící), poškození CNS – vliv a užívání  omamných 
a psychotropních látek 
- léky, drogy a jejich vliv na zdraví člověka 
- hygiena duševní činnosti, odpočinek a můj volný čas 
- nitroděložní vývoj jedince, těhotenství a vliv léků, alkoholu a drog 
- péče o zdraví, osobní hygiena 
- životní prostředí člověka, chráníme přírodu i sebe 
- podmínky života na Zemi 
Výtvarná výchova 
- obrázky s tématikou – drogy a jeho nebezpečí 
- různé dekorativní práce 
 
Hudební výchova 
- dopad drog na hvězdy světové hudby (Kurt Cobain, Jimi Hendrix,…) 
 
Tělesná výchova 
- osobní hygiena, ochrana zdraví, zdravotní prevence, zdravý životní styl 



- sportovní zájmová činnost, pohybové činnosti a zdraví 
- moje místo v kolektivu, přátelství a kamarádi 
- překonávání problémů a zábran, umění odmítnout 
- doping a jeho následky (i ve vrcholovém sportu) 
 
Chemie 
- bezpečné zacházení s chemickými látkami 
- ochrana před návykovými látkami 
- drogy, jejich rozdělení, vliv na organizmus, nebezpečí zneužívání 
- beseda na téma drogy 
 
 
  



10 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 

Prostředí, prostory a vybavení školy komentář 

budovy, učebny, herny a další místnosti a 
jejich estetická úroveň 

Škola se nachází v historické budově proto zde 
nejsou potřebné místnosti pro odborné učebny, 
herny a oddělení školní družiny. Estetickou úroveň 
se snažíme zlepšovat výzdobou žákovskými 
pracemi. Plánujeme změnu výzdoby šaten pro 1. i 
2. stupeň. 

členění a využívání prostoru ve školách 
s více součástmi 

Stále hledáme možnosti využívání jakýchkoliv 
volných prostor nebo v určitých časech 
nevyužitých. 

odborné pracovny, knihovny, studovny, 
multimediální učebny 

Chybí odborné učebny.  Ve fázi dokončení je druhá 
počítačová učebna. Plánujeme dvě učebny 
s interaktivní tabulí. 

odpočinkový areál, zahrady, hřiště 

Dokončili jsme hřiště s umělým povrchem na dvoře 
školy. Hřiště je využíváno i při odpoledních 
činnostech školní družiny. Školní pozemek je třeba 
lépe využívat. Je nutná úprava zeleně v okolí školy, 
především je třeba obnovit trávník na školním 
dvoře.  

koncertní, taneční sály, ateliéry, nahrávací 
studia, akustické a případné další fyzikální 
vlastnosti prostorů používaných pro výuku 

Vlastnosti učeben jsou dány stavebními 
dispozicemi historické stavby školy. 

vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
stavebnicemi, hudebními nástroji, 
sportovním nářadím apod. 

Škola je vybavena učebními pomůckami průměrně. 
Z některých kabinetů je třeba vyřadit zastaralé, 
nebo nevyužitelné  (vzhledem ke změně osnov) 
pomůcky. V této oblasti je třeba velkých investic 
s ohledem na ŠVP ZV – Škola pro všechny, škola 
pro život. 

vybavení žáků učebnicemi, učebními texty 

Všichni žáci jsou vybaveni učebnicemi, popřípadě 
pracovními sešity. Po dohodě s rodiči si některé 
pracovní sešity kupují žáci sami. Vzhledem 
k zavedení ŠVP ZV – Škola pro všechny, škola pro 
život, je třeba fond učebnic doplnit. 

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami 

Je třeba zlepšit vybavení školy výpočetní a digitální 
technikou. Dle potřeb a možností obnovujeme 
vybavení kabinetů a učeben. 

dostupnost pomůcek, techniky, informačních 
zdrojů a studijního materiálu 

Dostupnost pomůcek je standardní. 

 



11 Základní údaje o hospodaření školy 
 
 Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční 
zpráva školy.   
 
11.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu  
 

Ukazatele stanovené krajským 
úřadem 

Stanoveno rozpočtem 
(konečný stav po úpravách) 

Stav k 31. 12. 

Z
á
v
a
z
n

é
 

u
k
a
z
a
te

le
 

Přímé NIV celkem 9 275 030 9 275 030 

z toho 
- Platy 6 544 040 6 544 040 

- OON 65 000 65 000 

Limit počtu 
zaměstnanců 

29,44 27,271 

O
ri

e
n

ta
č
n

í 

u
k
a
z
a
te

le
 

Odvody 2 313 150 2 296 042 

FKSP 130 890 130 881 

ONIV 221 950 239 067 

Prostředky poskytnuté a 
stanovené zřizovatelem 

Stanoveno rozpočtem           
(konečný stav po úpravách) 

Stav k 31. 12. 

Z
á
v
a
z
n

é
 

u
k
a
z
a
te

le
 

Příspěvek NIV 0 0  

Příspěvek na investice 0 0  

Příjmy  0 0  

 

11.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 
 

Prostředky 
Stanoveno rozpočtem           

(konečný stav po úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy     

Fond odměn     

Fond rezervní     

Fond investiční     

Účelové prostředky kapitoly MŠMT     

Prostředky na SIPVZ 227 600 227 600 

Další zdroje     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.3 Rekapitulace čerpání přímých NIV  
 

Účelový znak Ukazatel  
Poskytnuto 

k 31. 12. 
Použito               
k 31. 12. 

Vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 9 275 030 9 275 030 0 

z toho 
  
  

- Platy 6 544 040 6 544 040 0 

- OON 65 000 65 000 0 

- Ostatní 
(pojistné + 
FKSP + ONIV) 

2 665 990 2 665 990 0 

33368 Projekt Hodina 16 000 16 000 0 

33245 Státní informační politika 227 600 227 600 0 

- 
Neinvestiční dotace 
celkem 

227 600 227 600 0 

 
11.4 Ukazatele nákladovosti – ZŠ 
 

Ukazatel - ZŠ Řádek číslo 
Skutečné 
náklady k 
31.12.2006 

Jednotka 

Přímé NIV celkem 1 8 810 110 Kč 

z toho: 

mzdové prostředky 2 6 222 010 Kč 

v tom: 

na pedagogické 
pracovníky 

2a 5 627 796 Kč 

na 
nepedagogické 
pracovníky 

2b 594 214 Kč 

ONIV celkem 3 463 027 Kč 

z toho: 

na učebnice, 
učební 
pomůcky a 
školní potřeby 

3a 92 187,60 Kč 

  na DVPP 3b 26 537,7 Kč 

  Skutečné výdaje na jednotku výkonu 

Přepočtený počet jednotek 4 319 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 27 618 Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 19 505 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 1 451 Kč/osoba 

Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní 
potřeby na jednotku výkonu 

ř.3a/ř.4 289 Kč/osoba 

Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 83 Kč/osoba 

  Skutečné náklady na zaměstnance 



Přepočtený počet zaměstnanců 5 25,865 osoba 

v tom: 

pedagogičtí pracovníci 5a 21,115 osoba 

nepedagogičtí pracovníci 5b 4,75 osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř.5 240 557,12 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na pedagogického 
pracovníka 

ř.2a/ř.5a 266 530,71 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na nepedagogického 
pracovníka 

ř.2b/ř.5b 125 097,68 Kč/osoba 

 
11.5 Ukazatele nákladovosti – ŠD 
 

Ukazatel - ŠD Řádek číslo 
Skutečné 
náklady k 
31.12.2005 

Jednotka 

Přímé NIV celkem 1 464 920 Kč 

z toho: 

mzdové prostředky 2 338 030 Kč 

v tom: 

na pedagogické 
pracovníky 

2a 338 030 Kč 

na 
nepedagogické 
pracovníky 

2b 0,00 Kč 

ONIV celkem 3 1 820 Kč 

z toho: 
na učebnice, 
učební pomůcky 
a školní potřeby 

3a 1 820 Kč 

  na DVPP 3b 0 Kč 

  Skutečné výdaje na jednotku výkonu 

Přepočtený počet jednotek 4 45 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 10 332 Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 7 512 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 40,44 Kč/osoba 

Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní 
potřeby na jednotku výkonu 

ř.3a/ř.4 40,44 Kč/osoba 

Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 0 Kč/osoba 

  Skutečné náklady na zaměstnance 

Přepočtený počet zaměstnanců 5 1,406 osoba 

v tom: 
pedagogičtí pracovníci 5a 1,406 osoba 

nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř.5 240 419,63 Kč/osoba 



Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 240 419,63 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na nepedagogického 
pracovníka 

ř.2b/ř.5b 0,00 Kč/osoba 

 
11.6 Upravený hospodářský výsledek 
 

Ukazatel Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 8 946,34 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 53 816,45 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2006…. (před zdaněním) 62 762,79 

Předpokládané zdanění  0 

Celkem po zdanění  

Dodatečné odvody a vratky  0 

Úhrada ztráty z minulých let  0 

Další položky upravující hospodářský výsledek  0 

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 62 762,79 

 
11.7 Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
 

Ukazatel Stav k 31.12.2006 Návrh na rozdělení 

Ztráta z minulých let    0 

Rezervní fond  62 762,79 

Fond odměn    0 

Odvod do rozpočtu zřizovatele   0 

Celkem 62 762, 79 

 

 
 
 


