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1  Základní údaje o škole 
 
 

Název Základní škola Žatec, nám. 28.října 1019, okres Louny 
 
Sídlo Žatec, náměstí 28. října 1019, PSČ 438 01 
 
Zřizovatel  Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec 
 tel: 415736111, info@mesto-zatec.cz, www.mesto-zatec.cz 
 
Ředitelka  Mgr. Jana Krákorová, tel: 606 290 306, skola@3zszatec.cz 
 
Kontakty tel: 415 726 143, www.zszatec.cz 

 
Školská rada zástupci zřizovatele  Svatopluk Štěpánek, JUDr. Karel 

Krčmárik  
zástupci školy   Ing. Zdeňka Ventová, Eva Majerová  
zástupci rodičů  Mgr. Jana Šusterová, Ing. František Krajča 

 
 
Charakteristika školy úplná základní škola se školní družinou  
 
 
Obory vzdělávání 
 
Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělávání: 
 

Kód oboru Popis oboru 
Forma 

vzdělávání 
Vyučovací 

jazyk 
Délka 

vzdělávání 
Kapacita 

oboru 
Platnost 

Dobíhající 
obor 

79-01-C/001 Základní škola denní český 9 let 400 Platné ano 

79-01-C/01 Základní škola denní český 9 let 400 Platné ne 

 
 
Vzdělávací programy 1., 2., 6., 7. ročník  ŠVP ZV – Škola moderní komunikace 
 3., 4., 5., 8., 9. ročník  Základní škola – č.j. 16847/96-2. 

mailto:info@mesto-zatec.cz
mailto:skola@3zszatec.cz
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2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 
2.1 Personální zabezpečení k 1.9.2008 
 

 
třída 

pracovní poměr na 
dobu neurčitou/z 

toho bez 
kvalifikace 

pracovní poměr na 
dobu určitou/z toho bez 

kvalifikace 

počet žen/mužů 
 

1. stupeň 7/0 0/0 7/0 

2. stupeň 11/4 4/3 13/2 

asistent pedagoga 0/0 1/0 1/0 

vychovatelky 1/0 1/0 2/0 

nepedagogičtí 
pracovníci 

5 0 4/1 

 
 
2.2 Změny v průběhu školního roku 
 
2. stupeň: 
- 2 učitelky po dlouhodobé pracovní neschopnosti nastoupily na mateřskou dovolenou 
- k 31.5.2009 byl ukončen pracovní poměr na dobu neurčitou (výpověď zaměstnance) 
- k 30.6.2009 bylo ukončeno 4 pracovní poměry na dobu určitou 
 
vychovatelky 
- k 30.6.2009 byl ukončen pracovní poměr na dobu určitou  
 
nepedagogičtí pracovníci: 
- k 31.12.2008 byl ukončen pracovní poměr na dobu neurčitou (výpověď zaměstnance) 
- k 1.1.2009 byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou 
 
 
2.3 Změny k 31.7.2009 
 
1. stupeň: 
- k 31.7.2009 byl ukončen 1 pracovní poměr na dobu neurčitou (dohoda) 
 
2. stupeň: 
- k 31.7.2009 byly ukončeny 2 pracovní poměry na dobu neurčitou (výpověď zaměstnance) 
 
 
2.4 Komentář ředitelky 
 
 Ve školním roce 2008/2009 byly řešeny personální problémy způsobené dlouhodobými  pracovními 
neschopnostmi (2 učitelky následně nastoupily na mateřskou dovolenou, jeden učitel po skončení pracovní 
neschopnosti ukončil pracovní poměr). 
 Z celkového počtu 30 zaměstnanců je 27 žen – 3 ženy jsou na mateřské dovolené. Průměrný věk 
pedagogických pracovníků školy je 38 let.  

Na 1.stupni je 7 učitelů – žen. Na 2.stupni je z 13 učitelů - 11 žen.  
 

Dlouhodobě se nedařilo zvýšit kvalifikovanost na 2. stupni a stabilizovat tak pedagogický sbor. Nové 
pracovní poměry uzavřené ve školním roce 2009/2010 s kvalifikovanými učiteli pro 2. stupeň by měly tuto 
situaci zlepšit. 
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3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 
školy 

 
3.1 Údaje o zápisu 
 

počet dětí u zápisu z toho počet odkladů  z toho po odkladu 07- 08  

30 6 9 

 
 
3.2 Údaje o přijetí do školy 
 

počet prvních tříd počet přijatých žáků počet žáků 15.9.2008 

1 24 22 

 



Výroční zpráva 2008/2009                                 Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Ve školním roce 2008/2009 byli žáci vzděláváni v 1., 2., 6. a 7.  ročníku podle ŠVP ZV - Škola moderní 
komunikace  a v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola - č.j. 16847/96-2. 
 
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. 20/20 12/12 8/8 

2. 24/23 13/13 11/10 

3. 25/25 17/17 8/8 

4.A 22/22 11/11 11/11 

4.B 21/22 14/14 7/8 

5.A 20/22 8/8 12/14 

5.B 21/21 10/10 11/11 

6. 24/24 15/15 9/9 

7.A 14/14 9/9 5/5 

7.B 13/13 11/11 2/2 

8. 21/20 7/7 14/13 

9. 23/23 12/12 11/11 

celkem 248/249 139/139 109/110 

      

 
4.1 Hodnocení žáků 
 
4.1.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 

1. 20 0 0 

2. 16 7 0 

3. 16 7 2 

4.A 17 5 0 

4.B 8 13 0 

5.A 14 8 0 

5.B 6 15 0 

6. 4 15 5 

7.A 1 10 3 

7.B 3 9 1 

8. 1 16 3 

9. 7 16 0 

celkem 113 121 14 
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4.1.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování  

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

1. 0 0 

2. 1 0 

3. 0 0 

4.A 0 0 

4.B 2 0 

5.A 0 1 

5.B 3 0 

6. 2 2 

7.A 2 1 

7.B 1 2 

8. 3 2 

9. 3 1 

celkem 17 9 

 
4.1.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – klasifikačním stupněm, slovně, kombinací   

třída 
hodnocení klasifikačním 

stupněm 
hodnocení slovní 

kombinace slovního 
hodnocení a 

klasifikačním stupněm 

1. 20 0 0 

2. 22 0 0 

3. 25 0 0 

4.A 22 0 0 

4.B 19 0 0 

5.A 21 0 1 

5.B 20 0 0 

6. 23 0 0 

7.A 14 0 0 

7.B 13 0 0 

8. 20 0 0 

9. 22 0 0 

celkem 241 0 1 

 
4.1.4 Výchovná opatření – pochvaly 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

1. 0 1 

2. 0 0 

3. 0 0 

4.A 0 4 

4.B 0 0 

5.A 0 0 

5.B 0 1 

6. 0 2 

7.A 0 1 

7.B 0 1 

8. 0 0 

9. 0 1 

celkem 0 11 
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4.1.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky  

třída 
napomenutí třídního 

učitele 
důtka třídního učitele důtka ředitele školy 

1. 1 0 0 

2. 2 0 1 

3. 0 1 4 

4.A 1 0 0 

4.B 4 3 0 

5.A 2 1 0 

5.B 5 2 4 

6. 0 4 4 

7.A 1 3 2 

7.B 1 1 1 

8. 3 3 4 

9. 0 1 5 

celkem 20 19 25 

 
4.1.6 Komisionální přezkoušení žáků 

třída 
pochybnosti o správnosti 

hodnocení 
opravné zkoušky 

1. 0 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4.A 0 0 

4.B 0 0 

5.A 0 0 

5.B 0 0 

6. 0 0 

7.A 0 1 

7.B 0 0      (nedostavil se) 

8. 0 0 

9. 0 0 

celkem   

 
4.1.7 Opakování ročníku 

třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 

1. 0 0 

2. 0 1 

3. 2 0 

4.A 0 0 

4.B 0 2 

5.A 0 1 

5.B 0 1 

6. 3 1 

7.A 0 0 

7.B 0 0 

8. 0 0 

9. 0 1 

celkem 5 7 
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4.2 Přehled absence žáků 

třída celkem omluvená neomluvená 

1. 1619 1619 0 

2. 3015 2601 414 

3. 2702 2702 0 

4.A 2141 2141 0 

4.B 1932 1932 0 

5.A 1889 1879 10 

5.B 1723 1723 0 

6. 3363 3290 73 

7.A 2392 2167 225 

7.B 1428 1416 12 

8. 3467 3099 368 

9. 3295 3289 6 

celkem 28966 27858 1108 
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5 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)  2008/2009 VYHODNOCENÍ 
 

 Podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických 
jevů u dětí a mládeže č.j. 14514/2000-51 představuje MPP základní nástroj prevence v resortu školství, 
mládeže a tělovýchovy. Jeho naplňování vyplývá ze Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a 
mládeže v působnosti MŠMT na období let 2005-2008 a dále mj. z vyhlášky MŠMT ČR č.72/2005 Sb., o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. 
 
 Minimální preventivní program školy byl vypracován vyučujícími, byl projednán a schválen 
pedagogickou radou. 
           Náš MPP je zaměřen zejména na témata „Zdravý životní styl“ a „Škola bez drog“. Snažili jsme se 
posílit informovanost žáků nejenom v těchto oblastech, ale také u jiných sociálně patologických jevů. Naším 
cílem bylo mimo jiné vytvářet příznivé sociální klima - stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat 
přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům 

MPP byl realizován v průběhu celého školního roku na obou stupních školy. 
Současně s MPP jsou stanoveny i Strategie podpory úspěšnosti a monitorována úspěšnost a příčiny 

selhávání žáků. 
 
 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. 
 
 
5.1 Problémy sociálně – patologických jevů 
 
 V průběhu školního roku jsme věnovali náležitou pozornost otázkám prevence patologických  jevů. 
Prevence se zaměřovala na všechny oblasti  - kouření, šikana, alkohol, kriminalita, záškoláctví, rasismus. 
Otázky primární prevence byly vhodně zařazovány do výuky jednotlivých předmětů a učitelé využívali 
vhodných forem 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, šikany a vzájemných vztahů (žák – spolužák, žák – rodič, žák – 
učitel/vychovatel). Ve druhém ročníku probíhal projekt Policie CR Ajax.  V pátých ročnících se uskutečnila 
beseda s Policií ČR ohledně šikany.  
 

Na 2. stupni se těmto úkolům věnují nejvíce učitelé občanské a rodinné výchovy. V těchto hodinách 
se žáci učili řešit problémové a konfliktní situace a odmítat násilí slovní a fyzické. Zároveň je tato 
problematika zmiňována i ve výuce ostatních předmětů (zeměpis, tělesná výchova apod.). 

Na počátku školního roku se uskutečnilo v sedmé třídě dotazníkové šetření a beseda s pracovnicemi 
pedagogického centra. S pracovníky K-centra proběhla beseda o vlivu drog na člověka, ale především o 
důsledcích jejich užívání. Ve všech ročnících druhého stupně besedovali a diskutovali policisté MP o 
právním povědomí mládeže a šikaně. Prevence trestných činů a trestní odpovědnost mladistvých bylo 
tématem besedy se speciální pedagožkou z vězeňské služby a právníkem. Policie ČR připravila zajímavou 
besedu i s ukázkami o prevenci zneužívání návykových látek. 

Ve spolupráci SOU Žatec na Hošťálkově náměstí v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu byl 
realizován projekt zaměřený na zdravou výživu. V rámci programu zdravého životního stylu a ve spolupráci 
s Městskou policií Žatec proběhly projekty Recyklujeme a Třídění odpadů, na kterých spolupracovali žáci 1. i 
2. stupně. Pro žáky druhého stupně byla připravena beseda s gynekologem a porodní asistentkou. Také 
každoroční návštěva Festivalu malých divadelních forem, který pořádá příspěvková organizace Kamarád 
Lorm, pomáhá k rozvoji tolerance a vzájemného pochopení. 

Na konci školního roku se žáci 1. stupně účastnili akce zaměřené na integrovaný záchranný systém, 
kterou připravila Městská policie Žatec ve spolupráci s Policií ČR, hasiči, záchranáři a armádou ČR. Pro 
druhý stupeň byl připraven celodenní projekt Ochrana obyvatelstva v krizové situaci. 

Dětem jsou předávány informace o možnostech, 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. Na  naší 
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škole byla instalována bezplatná telefonní stanice, odkud mohou děti v případě potřeby volat. Ve škole je 
schránka důvěry a na webových stránkách školy byla pro tento účel vytvořena e-mailová adresa. 
  

Ke zhodnocení efektivity prevence využíváme různé ankety, dotazníková šetření, rozhovory, diskuze 
apod. S výsledky šetření jsou seznámeni všichni pracovníci a každý má možnost do nich kdykoliv 
nahlédnout, jelikož jsou součástí dokumentů školy.  
 

Na škole pracuje školní parlament, který vede p. učitelka Silvie Svobodová. Spolupracuje 
s výchovným poradcem a metodikem prevence. Zástupci jednotlivých tříd se pravidelně scházejí a na 
schůzkách prezentují zájmy, nápady, ale i kritické připomínky. 
 

K informovanosti o nových trendech v prevenci dochází na pedagogických poradách, k dispozici jsou 
videokazety s odbornou tématikou, odborné publikace, časopisy, aj. 

Úzce jsme spolupracovali se SVP, PPP, odd. soc.-právní ochrany dětí, Policií ČR, K centrem, 
Městskou policií  Žatec, Vězeňskou službou ČR. 

Žáci se obraceli na výchovnou poradkyni a metodičku prevence se svými problémy a jak žáci tak i 
rodiče si mohli kdykoliv domluvit schůzku. 
 
 
5.2 Informovanost rodičů 
 Rodiče jsou třídními učiteli vždy na prvních třídních schůzkách v polovině listopadu seznámeni se 
školním řádem a 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.), nabízíme možnosti využívání volného času 
dětí v zájmových kroužcích školy, sportovních i jiných oddílech, domech dětí, ZUŠ apod. Rodiče mohou 
využít webových stránek školy, kde také najdou potřebné dokumenty, informace či odkazy. Rodiče jsou dále 
informování formou individuálních konzultací. 
 
 
5.3 Metody práce v oblasti  
 Při realizaci prevence učitelé využívali kromě klasických forem – slovo, papír, tabule, křída… i 
vhodné videokazety, knihy, brožury, interaktivní tabuli, letáky, programy či informace na internetu. 
             Využívali skupinové práce, práce ve dvojicích se stanovenými pravidly, samostatné práce 
k vyhledávání informací v tisku, encyklopediích – při práci na projektech 
 Dále na 1. stupni formou dramatizace, her vyučující vedli děti ke komunikaci, vytváření sociálních 
dovedností (jak se chovat k cizím lidem). Při vycházkách seznamovali děti s rizikovými místy v okolí školy 
(injekční stříkačky apod.). Navštěvovali také kulturní, divadelní a filmová představení. 
              
 Na 2. stupni se díky projektovému vyučování mohli žáci blíže seznámit s děním kolem sebe, rozvíjet 
spolupráci mezi sebou samými - besedy, praktická cvičení a vhodné dramatizace umožňují výcvik sociálně 
psychologických dovedností, řešení problémových rizikových situací apod. 
 
 
5.4 Nejčastěji  řešené problémy ve škole          

Přestože pedagogové posilují u žáků jejich kladné vlastnosti, seberealizaci, sebekázeň, sebevědomí 
... a kladou důraz především na důležitost vztahů v rodině, v kolektivu, na důvěru k rodičům i učitelům, 
chování některých žáků je velmi problematické.   

V rámci nežádoucího chování řešíme nejčastěji záškoláctví, vandalismus, nevhodné chování žáků 
(hrubost, agresivní napadání spolužáků - fyzické i slovní), šikanu, a to nejen na druhém stupni, ale i mezi 
žáky prvního stupně. O tomto chování a jejich řešení jsou vedeny příslušné zápisy.  
 
 
5.5 Tematické celky věnované prevenci sociálně patologických jevů 
  
5.5.1 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 
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 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 
 
 
5.5.2 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 
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- 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 
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6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
6.1 Institucionální vzdělávání 
      

6.1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Gabriela Benešová - Pedagogika volného času – vychovatelství – PF UJEP 
 
Silvie Svobodová zahájila studium na FŽP UJEP – získání magisterského titulu. Po ukončení bude 
navazovat  studium pedagogiky, nebo studium v oblasti pedagogických věd.    
 
6.1.2  Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Mgr. Jana Šilhavá – studium pro výchovné poradce – UK Praha 
Mgr. Kamila Davidová – studium pro výchovné poradce – UK Praha 
 
6.1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 
Mgr. Eva Babáková: - Genetické čtení 
Gabriela Benešová: - Rozvoj grafomotoriky 

- Metoda dobrého startu 
Mgr. Kamila Davidová: - Genetické čtení 
  - Zdravotník zotavovacích akcí 
  - Clil in the Classroom 
Lenka Chrzová - Kurz speciální pedagogiky 
  - Rozvoj grafomotoriky 
  - Metoda dobrého startu 
Mgr. Gabriela Korbášová - Genetické čtení 
  - Clil in the Classroom 
Eva Majerová - Genetické čtení 
Zuzana Mlčochová - ŠD a ŠVP pro zájmové vzdělávání 
Mgr. Věra Purnochová - Genetické čtení 
Mgr. Eva Řezníčková - Genetické čtení 
Mgr. Alice Svobodová  - Genetické čtení 
Mgr. Jana Šilhavá - Genetické čtení 
  - Clil in the Classroom 
     - Strategie vzdělávání v současné škole 
 
6.2 Samostudium 
 Samostudium bylo zaměřeno především na metody a formy hodnocení ve škole včetně evidence 
hodnocení, metody a formy práce, práce s žáky s SVP, prevenci soc. pat. jevů, práci s IT a ICT gramotnost.
  
 
6.3 Ostatní vzdělávání  
Mgr. Eva Babáková (Svobodová) - Aj soukromé hodiny 
Mgr. Kamila Davidová - Aj soukromé hodiny  
Mgr. Lenka Gregoríková - Aj soukromé hodiny 
Mgr. Gabriela Korbášová - Aj soukromé hodiny  
Mgr. M. Nováková - Aj soukromé hodiny  
Mgr. Alice Svobodová - Aj soukromé hodiny  
Mgr. Jana Šilhavá - Aj soukromé hodiny  
Mgr. Slavěna Walterová - Aj soukromé hodiny  
    - Bakaláři 
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7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 O aktivitách školy a úspěších našich žáků jsme veřejnost informovali nejen na našich webových 
stránkách www.zszatec.cz, ale i v regionálním tisku a televizi.  
 
 
7.1 Akce pro veřejnost  
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

15.10.08 1. a 2. stupeň Vystoupení pro SPCCH  
vystoupení se povedlo, o něco lepší 
organizace  

12.12.08 ŠD 
Vánoční vystoupení 
v pečovatelském domě 

akce se velmi líbila 

11.12.08 1.+ 2. stupeň  Vánoční vystoupení v divadle krásné, úžasná atmosféra 

21.01.09 1. a 2. stupeň Den otevřených dveří malá návštěvnost 

11.05.09 8.+9.tř 
Den matek v pečovatelském 
domě 

velmi pěkné, malá účast 

25.06.09 9.B Školní akademie 
velmi pěkné, originální představení 
žáků 2.stupně 

 

 

7.2 Kulturní a vzdělávací akce 
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

celý rok 3.,4. a 5. tř. dopravní výchova u dětí oblíbené 

10.10.08 1. a 2.st. Výchovný koncert zajímavé, pro žáky poučné 

14.10.08 2.st. + 5.A,B Obrazy z 30.leté války představení v tělocvičně 

16.10.08 7.B Báje, pověsti, kroniky zajímavé, pěkné, poučné 

04.11.08 2.st Zpívání v dešti – LŠU vystoupení se líbilo 

26.11.08 2.,3.,4.A,5.A, B Náš svět –Lorm vystoupení se líbilo, příliš dlouhé 

01.12.08 třídy 2.st. Matěj Stropnický – film Máj pěkné, zajímavé 

02.12.08 třídy 1.st. Kozí příběh představení se líbilo 

04.12.08 2.,4.AB divadlo – J. Uhlíř představení se líbilo 

04.12.08 7.A, 8., 9. tř. Výstava betlémů zajímavé a poučné 

05.12.08 1. a 2. stupeň 
Já už budu hodný – 
Mikulášská nadílka dobře zorganizované, děti opět výborné 

12.12.08 2. třída Vánoce zajímavé a poučné 

16.12.08 7.AB IMAX pěkné, děti byly hodné 

20.01.09 2. třída Cesta za knihou zajímavé, poučné 

10.02.09 2. třída Pohádky zajímavé, poučné 

16.02.09 celá škola Jupiáda děti se bavily, zábavné 

18.02.09 5.,4.,3., 2.,6. Pověsti řecké hezké, dětem se líbilo 

04.03.09 6. a 7. tř. Pythagoriáda soutěž 

11.03.09 2.třída Ilustrátoři zajímavé a poučné 

12.03.09 1.,2.,3.,4.A,4.B Anifest velmi nepodařené 

20.03.09 2.-9. Klokan 2009 soutěž 

23.03.09 1.stupeň P.Novák - koncert vystoupení se líbilo 

01.04.09 2. třída Velikonoce zajímavé a poučné 

08.04.09 2.st. Kytice 
nepřehledné pro děti, které neznají 
dobře jednotlivé balady 

23.04.09 2. stupeň Síla lidskosti 
divadlo - velmi poučné, zajímavé a 
dojemné 

http://www.zszatec.cz/
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30.04.09 2.třída Čtení ukázek zajímavé a poučné 

21.05.09 2. tř. Hrátky se slovy hezké, dobře připravené 

 

07.10.08 7.A,7.B Dny neziskového sektoru exkurze 

20.10.08 9.tř. ÚP-Louny exkurze 

20.01.09 8. + 9. půldenní seminář Terezín exkurze 

23.03.09 8. 
ÚP-Louny – uplatnění na trhu 
práce exkurse 

24.04.09 5.A Den Země - SZEŠ exkurze 

28.04.09 6., 8.,7.B Po stopách zvířat Euroasie exkurze 

20.05.09 1. Výcvik záchranářských psů exkurze 

29.05.09 7.A, 6., 8. Mořský svět Praha 6.tř.,7.A, 8. exkurze 

 

08.10.08 7.A,7.B Návštěva pracovnice PC p.Kadetová 

14.11.08 7.A a 9. anketa-šikana beseda 

14.11.08 8.-9. dívky s gynekologem beseda 

14.11.08 7.AB - dívky s porodní asistentkou beseda 

21.11.08 8.-9. chlapci s gynekologem beseda 

25.11.08 9.tř. právní povědomí mládeže beseda 

28.11.08 7.AB - dívky s porodní asistentkou beseda 

12.12.08 7.AB s porodní asistentkou beseda 

12.12.08 8. třída s právníkem beseda 

10.02.09 8. a 9. třída Prevence zneuž.náv.látek beseda 

20.03.09 7.AB 
Městská policie - třídění 
odpadů beseda 

26.03.09 8. a 9. roč. Vězeňská služba Všehrdy beseda 

08.04.09 5.A, 5.B s policií beseda 

24.04.09 7. drogy beseda 

07.05.09 7.AB vandalismus beseda 

27.06.09 6., 7., 8., 9. 
Městská policie- šikana, 
právní vědomí beseda 

 
 
7.3 Sportovní akce 
 

datum 
třída, 

stupeň 
název akce stručné hodnocení 

04.09.08 
2.,3.,4.A,B, 
5.A,B,6.tř. Házená  

špatná organizace,děti nemají 
zájem 

09.10.08 
4.,5.A,B + 
2.st. Přespolní běh   

06.11.08 
6.,7.A+B -
chlapci Halová kopaná získali jsme 4. místo 

25.11.08 
6.,7.A+B 
dívky přehazovaná 5. místo 

28.11.08 3.,4.A, 5.A+B plavání 1. místo, obrovský úspěch 

11.12.08 8. a 9. třídy Florbal 
3. místo, ale nebyla zajištěna hra 
dle fair-play pravidla 

19.02.09 6. a 7. tř. Florbal 3. místo 

12.03.09 8. a 9. roč. Basketbal 5. místo 

02.04.09 8. a 9. roč. Minifotbal 4. místo 
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08.04.09 2. stupeň Velikonoční laťka  
M. Tatar (7.A) - 1. místo v ml. 
žácích 

16.04.09 4. a 5. roč. Vybíjená 3. místo hoši i dívky 

16.04.09 1. stupeň Vybíjená 3. místo 

27.04.09 
hoši - 2. 
stupeň Coca - Cola Cup postup do 2. kola 

12.05.09 
hoši 9. 
ročník Volejbal 6. místo 

14.05.09 2. stupeň Pohár rozhlasu 
postoupilo družstvo ml. žáků do 
okresního kola v Lounech 

22.05.09 
hoši - 2. 
stupeň Coca - Cola Cup - 2. kolo získali jsme 3. místo 

26.05.09 mladší žáci Pohár rozhlasu - Louny 6. místo 

03.06.09 1. stupeň Trojboj 3. místo 

01.06.09 II.stupeň Dětský den 
 akce ke dni dětí – se zaměřením 
na sport 

 
 
7.4 Projekty naší školy 
 
7.4.1 Projektové dny 

název projektu 
datum 
realizace 

cílová 
skupina 

cíle projektu 

Výročí vzniku 
Československa 

23.10.08 2.stupeň 

* Posílit aktivní přístup žáka ke školní práci 
* Přiblížit žákům důvody a průběh vzniku samostatného 
státu, seznámit je s významnými osobnostmi, které 
měly podíl na vyhlášení samostatnosti 
* Rozvíjet schopnost spolupracovat ve skupině, 
komunikovat, argumentovat a hodnotit práci svých 
spolužáků 
* Vést žáky k úctě k vlastnímu národu, k jeho tradicím a 
hodnotám 

Cestou do školy 28.4.09 9.tř. 

* Vzbudit u žáků pocit osobní sounáležitosti s kulturními 
hodnotami ve svém regionu a pomoci jim uvědomit si 
nutnost jejich ochrany 
* Rozvíjet komunikační dovednosti, vhodnou 
argumentaci a kultivovat vyjadřovací schopnosti žáků 

Ochrana 
člověka za 
mimořádných 
situací 

19.6.09 2.stupeň 

* Informovat žáky o práci integrovaného systému při 
vzniku mimořádné situace 
* Připomenout žákům, že riziko vzniku mimořádné 
situace je opravdu vysoké a může se s ní setkat každý 
z nich 
* Seznámit žáky s různými formami postupu při vzniku 
mimořádné situace 
* Odborně žákům předvést správný postup při 
poskytování první pomoci 
* Vést žáky k získání dovedností nutných při správném 
poskytování první pomoci 
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7.4.2 Školní projekty 

název projektu 
datum 

realizace 
cílová 

skupina 
cíle projektu 

Halloween říjen. 1.tř. 

* Seznámit žáky se svátky a tradicemi v angl.mluvících 
zemích 
* Schopnost pracovat ve skupině, komunikace a 
spolupráce ve skupině 

Halloween říjen 2.tř. 

* Objasnění významu anglického svátku Halloween 
* Vysvětlit rozdíl mezi tradicemi v anglicky mluvích 
zemích a u nás 
* Rozvoj schopností komunikace a spolupráce 

Halloween říjen 5.A * Seznámit žáky s tradicí tohoto svátku  

Halloween říjen 5.B 
* Prohloubení znalostí o tomto svátku nejen u nás , ale i 
v anglicky mluvících zemích 

Vesmír listopad 5.A 
* Vést žáky k výběru a zpracování informací k danému 
tématu 
* Prakticky využít naučené poznatky o práci s PC 

Po stopách 
Marie Terezie a 
Josefa II. 

listopad 8.tř. 

* Seznámit žáky s osvícenským absolutismem, s vládou 
Marie Terezie a jejího syna Josefa II. a s životem 
v českých zemích na pozadí tereziánských reforem 
* Pěstování komunikačních dovedností, skupinové 
práce a vzájemného učení 

Starověký 
Egypt 

listopad 6.tř. 

* Seznámit žáky s vývojem starověkého Egypta, 
s typickými znaky kultury a umění, s moudrostí starého 
Egypta a  s jeho vlivem na další vývoj civilizace 
* Zkusit propojit obsah výuky některých předmětů 
šestého ročníku 

Režim dne 
listopad až 
prosinec 

6.tř. 

* Seznámit žáky se zdravým způsobem života, s 
různými typy správného režimu dne, naučit je podle 
vlastních návrhů sestavit na základě šetření a zjišťování 
zdravý režim dne 

Betlém 
listopad až 
prosinec 

7.A 

* Seznámit žáky s vánočními tradicemi 
* Propojit obsah výuky některých předmětů sedmého 
ročníku 
* Vést žáky ke kooperaci v rámci skupiny při tvorbě 
kostýmů a kulis 

Vánoce prosinec 2.tř., 5.A * Seznámení se zvyky a tradicemi Vánoc 

Holocaust 
našima očima 

listopad až 
únor 

9.tř. 

* Seznámit žáky s důvody, průběhem a důsledky 
holocaustu pro společnost a s politickou atmosférou 
tehdejší doby 
* Ukázat ponižující situaci Židů v Evropě v průběhu 
dějin vrcholící ve 20.století. Vztah holocaustu a dneška 
* Vysvětlit žákům hodnotu lidských práv a důležitost 
jejich dodržování. Dojít k přesvědčení, že nesmíme 
připustit opakování hrůz holocaustu, protože každý 
člověk má právo na život 

Zařizujeme 
školní třídu 

únor až 
březen 

8.tř. 
*Aplikovat získané matematické znalosti do praxe a 
využít je při tvorbě návrhu na zařízení školní třídy 

Zámořské 
objevy 

březen až 
duben 

7.A, B 

* Zpevnit znalosti o zámořských objevech 
prostřednictvím vlastního prožitku a jednání, podpořit 
rozvoj samostatnosti,flexibility a kreativity 
* Uvědomit si propojení  poznatků různých předmětů 

Velikonoce duben 2. tř. * Seznámení se zvyky a tradicemi Velikonoc 

Velikonoce duben 5.B 
* Rozšíření vědomostí a znalostí o svátcích jara nejen u 
nás, ale i v anglicky mluvících zemích 
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Politické 
procesy v 50. 
letech 

duben až 
květen 

9.tř. 

* Seznámit žáky s důvody, průběhem a důsledky 
politických procesů, s politickou atmosférou tehdejší 
doby a s osudy pronásledovaných a vězněných 
v období totality 
* Ukázat žákům výhody dnešního právního systému a 
důležitost dodržování občanských a osobních práv 

Naše Země 
slaví svátek 

květen 5.A 
* Upevnění znalostí o třídění odpadu prostřednictvím 
zabavných her a kvízů 

U nás doma v 
Evropě 

červen 5.A 
* Vyhledávání a třídění informací, získání vědomostí o 
zemích Evropy z jednotlivých hledisek 

Zajímavá a 
památná místa 
v našem městě 

květen až 
červen 

6.tř. 

* Poznat, pojmenovat a stručně charakterizovat 
významná historická nebo památná místa 
* Orientovat se podle plánu města 
* Prohloubit zájem žáků o historický vývoj v našem 
městě  
* Výtvarně zachytit  některé památky 

 
 
 
7.5 Zapojení do projektů vyhlášených jinými organizacemi 
  

název projektu 
datum 

realizace 
cílová 

skupina 
cíle projektu 

vyhlašující 
organizace 

(popř. 
internetová 

adresa) 

eTwinning celý rok  8.+ 9. tř. 

eTwinning lze charakterizovat 
jako projekt, ve kterém dvě více 
škol z různých zemí realizují 
vzdělávací aktivitu na dálku – 
prostřednictvím informačních a 
komunikačních technologií. 
Partnerskou školou je 2. 
Piramatiko Gymnasio 
Thessaloniki 

www.etwinning.cz 
 

Zmizelí 
hrdinové 
 
 

březen - 
duben 
 

9.třída 

* pátrání po zapomenutých 
hrdinech, po německých 
antifašistech 
* nabourat zjednodušování dějin 
česko-německých vztahů 

Muzea města Ústí 
nad Labem 
www.zapomenuti
hrdinove.cz 
 

Recyklohraní celý rok všichni 

* realizaci zpětného odběru baterií 
a elektrozařízení, spojený s 
osvětovou činností v oblasti 
nakládání s odpady ve školních 
zařízeních v České republice, 
především na základních a 
středních školách, dále jen 
„školy“. 

ASEKOL s.r.o., 
ECOBAT, s.r.o. a 
EKO-KOM, a.s. 

Hrátky s Batem 
V. 08 - IX. 
08 

všichni 

*informovat žáky o zpětném 
odběru baterií a způsobu sběru a 
probudit v nich ekologické 
chování 

ECOBAT, MěÚ 
Žatec 

Hravě žij 
zdravě 

celý rok 5. tř. 
*zkvalitnění pohybových a 
jídelních návyků dětí 

www.hravezijzdra
ve.cz 

Zdravé zuby celý rok 1. st. 

* zlepšení péče o dětský chrup, 
předcházení zubnímu kazu u dětí, 
preventivní prohlídky u zubního 
lékaře. 

www.zdravezuby.
cz 

http://www.etwinning.cz/
http://www.zapomenutihrdinove.cz/
http://www.zapomenutihrdinove.cz/
http://www.hravezijzdrave.cz/
http://www.hravezijzdrave.cz/
http://www.zdravezuby.cz/
http://www.zdravezuby.cz/
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Zdravá pětka celý rok 4.tř. 

*naučit děti zdravě mlsat 
* motivovat je k tomu, aby jedly 
ovoce a zeleninu pětkrát denně 
* správné návyky zdravé výživy 
netradiční a zábavnou formou 

AHOLD Czech 
republic, a.s. 

Třídíme ve 
škole 

celý rok všichni 

* infrastruktura do škol - pomoci 
školám s pořízením nádob na 
tříděný odpad 
*informovanost škol - o správném 
způsobu a smyslu třídění odpadu 
formou přímé praxe 
*třídit odpad v místě vzniku - v 
tomto případě ve škole a získané 
zkušenosti přenášet do 
domácností 
*motivace škol -  obdržení  
sběrných košů zdarma, soutěž 
škol o zajímavé ceny a 
doprovodné akce 

Ústecký kraj, MŽP 

Já, občan 2.pololetí 7.tř. 

přimět žáky vnímat veřejné 
problémy a na konkrétních 
příkladech z jejich okolí je vést k 
hledání vhodných způsoby jejich 
řešení 

SVOD 

 
 
  
7.6 Úspěchy našich žáků 
   

datum třída, stupeň, žák  druh reprezentace  umístění 

30.10.08 
M. a J.Šimečkovi, 
M. Solčani, K. 
Neumann 

Přespolní běh 3. místo   

30.10.08 
Alexandra 
Mráčková 

Přespolní běh na 1,5 
km 

2. místo 

28.11.08 

3. třída: Tereza 
Krabcová, Tomáš 
Urban a Jakub 
Dvořák, 4. třída: 
Kateřina Kozáková, 
Barbora 
Červenková a 
Dominik Červenka, 
5. třída: Sandra 
Kottová, Kristýna 
Romová, Filip 
Urban a Jakub 
Krákora 

Závody v plavání 

celkově 1. místo (3. třída – závod na 25 
m prsa (chlapci) – 1. místo: Tomáš 
Urban, 2. místo: Jakub Dvořák; závod 
na 25 m znak (chlapci) – 1. místo: 
Jakub Dvořák, 3. místo: Tomáš Urban; 
závod na 25 m volný způsob (chlapci) – 
1. místo: Jakub Dvořák, 2. místo: 
Tomáš Urban 
4. třída – závod na 50 m prsa (chlapci) 
– 1. místo: Dominik Červenka; závod na 
50 m prsa (dívky) – 2. místo: Kateřina 
Kozáková; závod na 50 m znak 
(chlapci) – 1. místo: Dominik Červenka; 
závod na 50 m volný způsob (chlapci) – 
1.místo: Dominik Červenka; závod na 
50 m volný způsob (dívky) – 2. místo: 
Kateřina Kozáková 
5. třída – závod na 50 m prsa (chlapci) 
– 2. místo: Filip Urban;  
Štafeta 4 x 25 m volný způsob: 1. místo: 
Filip Urban, Jakub Dvořák, Kateřina 
Kozáková, Barbora Červenková – čas 
1:08,90 – rekord soutěže 

14.4.2009 Martin Tatar skok vysoký 1. místo 

19.5.2009 žáci 2.stupně  
postup do 2.kola Coca-cola školského 
poháru - fotbal 
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19.5.2009 Lenka Solčaniová 
na Poháru rozhlasu-
60m-9,23s 

1. místo  

19.5.2009 Martin Tatar 
na Poháru rozhlasu-
skok vysoký-145cm 

1. místo  

květen žáci 2.stupně Pohár rozhlasu 
postup do okresního kola Poháru 
rozhlasu v Lounech 

4.6.2009 1.stupeň Atletické závody 3. místo v Trojboji - atletika 
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7.7 Akce školní družiny 
  

datum název akce stručné hodnocení 

04.10.08 Planetárium, Hipodrom P-poučné, H - děti ocenily jízdu na koni 

22.10.08 divadlo Žatec - "Autoškolka" pěkné 

05.11.08 Povídejme si děti velmi pěkné 

27.11.08 beseda s řed. městské policie zajímavé, poučné 

03.12.08 Půjdem spolu do Betléma pěkné koledy, děti s chutí zpívaly 

06.12.08 Hurvínkův Mikuláš zábavné, pěkné 

12.12.08 Besídka v pečovatelském domě obyvatelé měli radost 

18.12.08 Vánoční besídka pro rodiče rodiče chválili 

18.12.08 Vánoční besídka pro rodiče rodiče chválili 

20.01.09 Beseda s lesníkem poutavé, poučné, děti byly nadšené 

28.01.09 Nešťastný šafářův domeček vychovatelka hrála na jevišti 

04.02.09 O Perníkové chaloupce pěkné 

14.02.09 Kolíbá se velryba zajímavé 

19.02.09 Karneval zábavné 

20.02.09 Karneval zábavné 

03.03.09 Návštěva služebny městské policie zajímavé, poučné 

11.03.09 divadlo O Balynce poučné 

12.03.09 digitální kino - krátké kreslené pohádky vhodné spíše pro předškoláky 

16.03.09 projekt - "Celé Česko čte dětem" přínosné 

18.04.09 Hurvínek a zrcadlo pěkné 

20.04.09 Jarní úklid u vchodu ŠD výchovné 

22.04.09 O Pejskovi a kočičce nápadité 

06.05.09 Králíci z klobouku veselé 

11.05.09 vystoupení v pečovatelském domě málo babiček 

22.05.09 návštěva Záchranné lékařské pomoci poučné 

23.05.09 výlet do ZOO Ústí nad Labem krásné, pojedeme znovu 

27.05.09 Čert a Káča nádherné, pěkné efekty 

29.05.09 Zábavné soutěže ke Dni dětí děti byly nadšené, ale nevyšlo počasí 

10.06.09 Královna Koloběžka pěkné, poučné, zábavné 

15.06.09 soutěž - "Můj vláček" - Elfíkovy úkoly nevyhráli, ale zúčastnili jsme se 
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7.8  Zájmové kroužky 
 

název kroužku počet zařazených žáků 

Aerobik 2. a 3. tř. 8 

Aerobik 4.,5. a 6. tř. 13 

Náprava SPÚ 8 

Angličtina 7 

Příprava na PZ z Čj 7 

Výtvarný 9 

Sportovní 15 

Kurz pro předškoláky  12 

Procvičování Čj a M 8 

Angličtina s PC 5 

Angličtina 10 

Dyslektická skupina 5 

PC 11 

Náprava SPÚ 4 

Celkem 14 kroužků 122 

 
 
7.9 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)  
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8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
 Ve školním roce 2008/2009 neproběhla ze strany České školní inspekce na naší škole žádná 
inspekční činnost. 

 
 
9 Základní údaje o hospodaření školy 
 
 Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční 
zpráva školy.   
 
9.1 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 9 745 220 9 745 220 

z toho 
- Platy 6 832 640 6 832 940 

- OON 120 000 120 000 

Limit počtu 
zaměstnanců 

29,10 26,11 

O
ri

e
n

ta
č
n

í 

u
k
a
z
a
te

le
 

Odvody 2 414 170 2 404 074 

FKSP 136 650 136 650 

ONIV 241 760 251 856 

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  

 

 

9.2 Plnění dalších ukazatelů rozpočtu 
 

Prostředky Stav k 1.1. Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy     

   Fond odměn  0  0 

   Fond rezervní 365 109,56  163 908,88 

   Fond investiční 161 960,34  61 169,19 

Účelové prostředky kapitoly MŠMT  0 71 000 

Prostředky na SIPVZ 0 0 

Další zdroje - finanční sponzorské 
dary 

 0  37 527 

9.3 Rekapitulace čerpání přímých NIV  
 



Výroční zpráva 2008/2009                                 Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

Účelový znak Ukazatel  
Poskytnuto 

k 31. 12. 
Použito               
k 31. 12. 

Vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 9 745 220 9 745 220 0 

z toho 
  
  

- Platy 6 832 640 6 832 640 0 

- OON 120 000 120 000 0 

- Ostatní 
(pojistné + 
FKSP + ONIV) 

2 792 580 2 792 580 0 

33005 
Neinvestiční dotace - 
kompenzační pomůcky 

71 000 71 000 
0 
 

- 
Neinvestiční dotace 
celkem 

71 000 71 000 0 

 
 
9.4 Ukazatele nákladovosti  
 
9.4.1 Počet výkonů  
 

Součást školy Počet výkonů ve školním roce Přepočtený 
počet výkonů k 30.9.2007 k 30.9.2008 

1 2 3 4 

Základní škola 289 258 279 

Školní družina 44 45 44 
 
Poznámka: Sloupec 4   =  8 * sloupec 2 + 4 * sloupec 3 
                  12   
 
 
9.4.2 Ukazatele nákladovosti – ZŠ 
   

Ukazatel - ZŠ Řádek číslo 
Skutečné 
náklady k 
31.12.2008 

Jednotka 

Přímé NIV celkem 1 9 260 200 Kč 

z toho: 

mzdové prostředky 2 6 604 880 Kč 

v tom: 

na pedagogické 
pracovníky 

2a 5 819 067 Kč 

na 
nepedagogické 
pracovníky 

2b 785 813 Kč 

ONIV celkem 3 251 856 Kč 

z toho: 

na učebnice, 
učební 
pomůcky a 
školní potřeby 

3a 162 903 Kč 

  
na DVPP 
 

3b 29 593 Kč 

  Skutečné výdaje na jednotku výkonu 

Přepočtený počet jednotek 4 278,67 osoba 
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Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 33 230 Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 23 701 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 904 Kč/osoba 

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

ř.3a/ř.4 585 Kč/osoba 

Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 106 Kč/osoba 

  Skutečné náklady na zaměstnance 

Přepočtený počet zaměstnanců 5 24,695 osoba 

v tom: 

pedagogičtí pracovníci 5a 19,945 osoba 

nepedagogičtí pracovníci 5b 4,75 osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř.5 267 458,19 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na pedagogického 
pracovníka 

ř.2a/ř.5a 291 755,67 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na nepedagogického 
pracovníka 

ř.2b/ř.5b 165 434,32 Kč/osoba 

 
 
9.4.3  Ukazatele nákladovosti – ŠD 
 

Ukazatel - ŠD Řádek číslo 
Skutečné 
náklady k 
31.12.2008 

Jednotka 

Přímé NIV celkem 1 485 020 Kč 

z toho: 

mzdové prostředky 2 347 760 Kč 

v tom: 

na pedagogické 
pracovníky 

2a 347 760 Kč 

na 
nepedagogické 
pracovníky 

2b 0,00 Kč 

ONIV celkem 3 1 830 Kč 

z toho: 
na učebnice, 
učební pomůcky 
a školní potřeby 

3a 842 Kč 

  na DVPP 3b 490 Kč 

  Skutečné výdaje na jednotku výkonu 

Přepočtený počet jednotek 4 44,33 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 10 941,12 Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 7 844,80 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 41,28 Kč/osoba 

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

ř.3a/ř.4 18,99 Kč/osoba 
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Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 11,05 Kč/osoba 

  Skutečné náklady na zaměstnance 

Přepočtený počet zaměstnanců 5 1,417 osoba 

v tom: 
pedagogičtí pracovníci 5a 1,417 osoba 

nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř.5 245 419,90 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 245 419,90 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na nepedagogického 
pracovníka 

ř.2b/ř.5b 0,00 Kč/osoba 

 
 
9.5 Upravený hospodářský výsledek 
 

Ukazatel Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 67 645,57 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 28 051,50 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2006…. (před zdaněním) 95 697,07 

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 -) 95 697,07 

 
 
9.6 Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
 

Ukazatel Stav k 31.12.2008 Návrh na rozdělení 

Ztráta z minulých let    0 

Rezervní fond  95 697,07 

Fond odměn    0 

Odvod do rozpočtu zřizovatele   0 

Celkem 95 697,07 
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10 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 Ve školním roce 2008/2009 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 
 
 

11 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

  
viz. 6 Údaje o dalším vzdělávání (především bod 6.3). V tomto roce škola neorganizovala žádnou 

vzdělávací akci v rámci celoživotního učení. 
  

12 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 
Ve školním roce 2008/2009 škola nepředložila a nerealizovala projekt financovaný z cizích zdrojů. 
 

13 Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 
13.1 Spolupráce s odborovou organizací 

Ve škole působí odborová organizace. Spolupráce vedení školy a odborové organizace je 
oboustranně na velmi dobré úrovni. 
 
13.1.1 Vedení školy informuje odborovou organizaci  především o 

-  vývoji mezd nebo platů, průměrné mzdy nebo platu a jejích jednotlivých složek včetně členění 
(pedagogičtí pracovníci, nepedagogičtí pracovníci) 

- ekonomické a finanční situaci a jejím pravděpodobném vývoji 
- základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách 
- zamýšlených strukturálních změnách zaměstnavatele 
- pracovních podmínkách a jejich změnách 
- o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
- opatřeních, kterými zaměstnavatel zajišťuje rovné zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi a 

zamezení diskriminace 
- nabídce volných pracovních míst na dobu neurčitou, která by byla vhodná pro další pracovní 

zařazení zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele v pracovním poměru uzavřeném na dobu 
určitou. 
 

13.1.2 Vedení školy projednává s odborovou organizací 
- ekonomickou situaci zaměstnavatele 
- změny organizace práce 
- systém odměňování a hodnocení zaměstnanců 
- systém školení a vzdělávání zaměstnanců (Plán DVPP) 
- podstatné záležitosti péče o zaměstnance 
- opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí, organizování sociálních, kulturních a 

tělovýchovných potřeb zaměstnanců 
- další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců. 

 
13.1.3 Vedení školy předkládá odborové organizaci 

- zprávy o sjednaných nových pracovních poměrech, a to vždy k 15.9. a 15.2.  
- na vyžádání rozpis rozpočtu školy pro daný rok včetně rozboru hospodaření a rozpisu vybraných 

ukazatelů rozpočtu. 
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13.2 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 
úkolů ve vzdělávání 
 
Škola spolupracuje při plnění úkolů ve vzdělávání (viz. 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti)  
především s těmito organizacemi: 
 

- Městské divadlo, Dvořákova 27, tel: 415 710 519, e-mail: info@divadlozatec.cz  
- Regionální muzeum K. A. Polánka, Husova 678, tel: 415 749 466, e-mail: rmz@muzeumzatec.cz  
- DDM Žatec, Obránců míru 638, tel. 415 710 591, e-mail: ddm.zatec.akce@seznam.cz 
- Městský úřad Žatec, odbor sociálních věcí, nám. Svobody 1,  tel. 415 736 400,          

socialni@mesto-zatec.cz 
- Městský úřad Žatec, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Svobody 1, tel.: +420 415 

736 451, email: olsan@mesto-zatec.cz 
- Záchranáři Žatec, o.s., Studentská 1145, mobil: +420 777 987 150, e-mail: 

zachranari.zatec@centrum.cz  
- Sbor dobrovolných hasičů města Žatce, Chmelařské náměstí 347, tel: 721-360-560, e-mail: 

sdh.zatec@centrum.cz  
- PPP, Smetanovo nám. Žatec, tel. 415 712 761, e-mail: zatec@pppuk.cz 
- SPC, Lidická ul. 1254. Žatec, tel. 415711329, e-mail:  zvlszatec@quick.cz 
- EDUCO, PhDr. Zdeňka Baranniková, Masarykova ul.,  Žatec, e-mail: zdena.baranikova@selli.cz 
- Policie ČR, obvodní odd.  Žatec, Dlouhá  111,  tel. 415 412 289,  e-mail  dotazy@mvcr.cz 
- Městská policie města Žatce, nám. 5. května 127, tel. 415 736 600 
- K-centrum, Chelčického nám. 202, 438 01 Žatec, tel.   415 710 514 

terenní pracovníci:  776 238 694, 608 273 794, 608 273 796 
- VÚ Žatec,  4. brigáda rychlého nasazení, Žatec, Pražská ul. 
- Soukromá gynekologická ambulance,  MUDr. Zdeňka Řepková, Postoloprty,  Jiráskova 496 
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