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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  Mgr. Jan Vajner, Mgr. Eva Hurtová 
zástupci rodičů  Mgr. Jana Šusterová, Bc. Radka Mašková 

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

mailto:info@mesto-zatec.cz
mailto:skola@3zszatec.cz


2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 
2.1 Personální zabezpečení k 1. 9. 2009 
 

 
třída 

pracovní poměr na 
dobu neurčitou / z 

toho bez kvalifikace 

pracovní poměr na dobu 
určitou / z toho bez 

kvalifikace 

počet žen / mužů 
 

1. stupeň 5 / 0 1 / 1 5 / 1 

2. stupeň 6 / 2 5 / 0 11 / 1 

asistent pedagoga 0 / 0 1 / 0 1 / 0 

vychovatelky 2 / 0 0 / 0 2 / 0 

nepedagogičtí 
pracovníci 

5 0 4/1 

3 učitelky z 2. stupně jsou na MD (z toho 2 bez kvalifikace), 1 učitelka s kvalifikací pro 1. stupeň vyučuje na 
2. stupni, asistentka pedagoga zároveň i učitelkou na 2. stupni. 
 
2.2 Změny v průběhu školního roku 
 
1. stupeň: 
- k 16.10.2009 byl ukončen prac. poměr na dobu určitou ve zkušební době (pedagog bez kvalifikace) 
- k 19.10.2009 uzavřen nový pracovní poměr na dobu určitou (kvalifikovaná učitelka - důchodce) 
 
2. stupeň: 
- k 31.1.2010 ukončen pracovní poměr na dobu určitou ze zdravotních důvodů (kvalifikovaná učitelka - 

důchodce) 
- 25.3.2010 ukončen pracovní poměr na dobu neurčitou (kvalifikovaná učitelka po MD) 
- k 30.6.2010 změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou u 2 kvalifikovaných učitelek 
- k 30.6.2010 ukončení 2 pracovních poměrů na dobu určitou (1 pracovní poměr s kvalifikovanou 

učitelkou bude uzavřen opět od 1.9.2010, 1 pracovní poměr s kvalifikovaným učitelem již nebude 
obnoven) 

- 25.8.2010 uzavřen nový pracovní poměr s kvalifikovanou učitelkou 
- 1.9.2010 bude uzavřen nový pracovní poměr s kvalifikovaným učitelem 
 
vychovatelky 
- k 1.7.2010 byl ukončen pracovní poměr na dobu neurčitou (dohoda - zaměstnanec) 
- k 1.9.2010 bude uzavřen pracovní poměr na dobu určitou 
 
2.3 Komentář ředitelky 
 
 Ve školním roce 2009/2010 byl hned v říjnu řešen personální problém na 1. stupni. Nově přijatý 
zaměstnanec (vysokoškolské vzdělání, jazykové znalosti - bez pedagogické kvalifikace) se neosvědčil a byl 
s ním ještě ve zkušební době rozvázán pracovní poměr. Na jeho místo byla přijata zkušená učitelka - 
důchodkyně s potřebnou kvalifikací pro 1. stupeň. Na konci 1. pololetí musela ze zdravotních důvodů ukončit 
pracovní poměr kvalifikovaná učitelka - důchodkyně z 2. stupně (částečný úvazek). Vzniklá situace byla 
řešena navýšením úvazků stávajících učitelů. 
 Z celkového počtu 28 zaměstnanců je 27 žen – 3 ženy jsou na mateřské dovolené. Průměrný věk 
pedagogických pracovníků školy je 38 let.  

Na 1.stupni je od poloviny října 6 učitelů – žen (do té doby 6 učitelů - 5 žen). Na 2.stupni je z 11 
učitelů - 10 žen.  

Nové pracovní poměry uzavřené ve školním roce 2009/2010 s kvalifikovanými učiteli pro 2. stupeň 
dlouhodobé problémy s kvalifikovaností na 2. stupni z velké míry vyřešily. Pedagogický sbor se postupně 
stabilizuje a kvalita se stále zvyšuje. Kvalita a stabilita pedagogického sboru na 1. stupni je dlouhodobě 
velmi dobrá (z důvodu úbytku tříd odešli z prvního stupně jen průměrní a podprůměrní učitelé). 



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 08- 09  

32 7 8 

 
 
3.1 Údaje o přijetí do školy 
 

počet prvních tříd počet přijatých žáků počet žáků 15.9.2009 

1 25 18 

 



4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Ve školním roce 2009/2010 byli žáci vzděláváni v 1., 2., 3., 6., 7. a 8.  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 z toho chlapců z toho dívek 

2009-10 2010-11 k 30.9.09 k 15.9.10 k 30.9.09 k 15.9.10 k 30.9.09 k 15.9.10 

 1. --- 25 --- 10 --- 15 

1. 2. 19* 19* 7 7 12* 12* 

2. 3. 21 21 13 11 8 10 

3. 4. 25** 23** 13 12 12** 11** 

4. 5. 24** 19** 17 12 7** 7** 

5. A 6. A 21 19 11 14 10 5 

5. B 6. B 22** 20** 13** 12** 9 8 

6. A 
7. 

18 
28 

8 
11 

10 
17 

6. B 20* 12* 8 

7. 8. 23* 21 13* 11 10 10* 

8. 9. 23 21 18 16 5 5 

9.  19 --- 8 --- 11 --- 

celkem  235 216 133 116 102 100 

 
 
Počet žáků školní družiny 
 

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

v školní družině 

2 38 23 

 

 
Počty žáků přijatých ke vzdělávání na střední školy a učiliště 
 

počet žáků přijatých na SŠ  
(v %) 

počet žáků přijatých na SOU 
(v %) 

počet žáků přijatých na 
víceleté gymnázium (v %) 

9 (35%) 11 (42%) 6 (23%) 

 

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

14 12 

 
Úspěšnost u přijímacích zkoušek 
 

přijato žáků v 1.kole 
přijímacího řízení 

příjímací řízení bez přijímacího řízení 

9 (100 %) 9 (35%) 17 (65%) 

 

 



4.1 Hodnocení žáků 
 
4.1.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 

třída 
prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1. 17 17 1 1 0 0 

2. 18 15 3 6 0 0 

3. 14 11 9 10 0 2 

4. 13 13 6 9 3 2 

5. A 14 14 7 7 0 0 

5. B 10 9 9 10 0 0 

6. A 5 3 9 11 4 2 

6. B 2 2 11 13 5 3 

7. 2 2 15 17 4 2 

8. 1 3 19 18 3 2 

9. 3 2 13 15 1 0 

celkem 99 91 102 117 20 13 

 
4.1.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování  

třída 
uspokojivé chování neuspokojivé chování 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1. 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 

3. 0 1 0 1 

4. 0 0 0 0 

5. A 0 0 0 0 

5. B 0 0 0 0 

6. A 1 1 2 1 

6. B 1 0 1 0 

7. 2 0 0 3 

8. 3 1 4 3 

9. 1 0 3 1 

celkem 8 3 10 9 

 



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

způsobů)   

třída 

hodnocení 

klasifikačním stupněm slovní kombinace hodnocení 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1. 18 18 0 0 0 0 

2. 21 21 0 0 0 0 

3. 23 23 0 0 0 0 

4. 24 22 0 0 0 0 

5. A 21 21 0 0 0 0 

5. B 19 19 0 0 0 0 

6. A 18 16 0 0 0 0 

6. B 18 18 0 0 0 0 

7. 21 21 0 0 0 0 

8. 23 23 0 0 0 0 

9. 17 17 0 0 0 0 

celkem 223 219 0 0 0 0 

 
4.1.4 Výchovná opatření – pochvaly 

třída 
pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1. 0 0 3 2 

2. 0 0 0 5 

3. 0 0 0 0 

4. 0 0 0 2 

5. A 0 0 0 2 

5. B 0 0 0 0 

6. A 0 0 4 4 

6. B 0 0 0 3 

7. 0 0 3 4 

8. 0 0 0 3 

9. 0 0 1 0 

celkem 0 0 11 25 

 
4.1.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky  

třída 
napomenutí tř.učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1. 0 0 0 0 0 0 

2. 3 6 1 7 1 1 

3. 0 0 2 0 2 3 

4. 2 0 0 0 0 1 

5. A 0 0 0 0 0 0 

5. B 0 0 0 0 0 0 

6. A 7 13 3 7 4 5 

6. B 4 10 1 4 4 4 

7. 4 12 5 8 2 4 

8. 14 20 8 10 5 8 

9. 2 7 8 2 1 7 

celkem 36 38 28 38 19 33 



4.1.6 Komisionální přezkoušení žáků 

třída 
pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 

1. pololetí 2. pololetí  

1. 0 0 0 

2. 0 0 0 

3. 0 0 0 

4. 0 0 3 

5. A 0 0 0 

5. B 0 0 0 

6. A 0 0 0 

6. B 0 0 1 

7. 0 0 0 

8. 0 0 1 

9. 0 0 0 

celkem 0 0 5 

 
4.1.7 Opakování ročníku  

třída 
žák neprospěl žák nemohl být hodnocen 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1. 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 

3. 3 2 0 0 

4. 0 2 0 0 

5. A 0 0 0 0 

5. B 0 0 0 0 

6. A 4 2 0 0 

6. B 5 3 0 0 

7. 4 2 0 0 

8. 3 2 0 0 

9. 1 0 0 0 

celkem 20 13 0 0 

 
 
4.2 Přehled absence žáků 

třída 
celkem omluvená neomluvená 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1. 381 997 381 997 0 0 

2. 935 1302 935 1293 0 9 

3. 1545 1664 1522 1613 23 51 

4. 728 1341 728 1341 0 0 

5. A 1178 1266 1178 1266 0 0 

5. B 470 594 470 594 0 0 

6. A 1190 1062 1171 983 19 79 

6. B 909 1040 835 1040 74 0 

7. 947 953 904 788 43 165 

8. 1098 1332 1077 1197 21 135 

9. 918 1272 905 1260 13 12 

celkem 10 299 12 923 10 106 12 372 193 451 

 



5 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)  2009/2010 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 jevu 
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. MPP byl zaměřen zejména na témata „Zdravý životní styl“ a „Škola bez drog“. Snažili 
jsme se ale 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. V tomto školním roce byl také vypracován 
Krizový plán proti šikanování. Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky 
školy v případě podezření či výskytu šikany a návykových látek mezi žáky.  

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. 

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 však tato 
problematika zmiňována i ve výuce ostatních předmětů (zeměpis, tělesná výchova apod.). 

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. 

V oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu  byl realizován projekt ve spolupráci SOU Žatec, na 
Hošťálkově nám. 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. 
Každoroční návštěva Festivalu malých divadelních forem, který pořádá příspěvková organizace Kamarád 
Lorm, pomáhá k rozvoji tolerance a  vzájemného pochopení. 

V průběhu roku byli žáci seznámeni s činnosti neziskové organizace Mosty,o.s. a možnostmi využití 
volného času.  

Na konci školního roku se žáci 1. stupně účastnili akce, kterou připravila Městská policie Žatec ve 
spolupráci s Policií ČR, hasiči, záchranáři a  armádou ČR  zaměřenou na integrovaný záchranný systém. 
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 
škole je instalována bezplatná telefonní stanice, odkud mohou děti v případě potřeby volat. Na hlavní 
chodbě školy  je umístěna schránka důvěry a dvakrát byla využita schránka na webových stránkách školy.  

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



Na škole pracuje školní žákovský parlament, kterému v jeho činnosti pomáhá 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. 

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

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 v době 
konzultačních hodin. Individuální schůzku mimo konzultační hodiny si rodiče i žáci mohli domluvit kdykoliv. 
 
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), a 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, vhodné 
videokazety, knihy, brožury, interaktivní tabuli, letáky, programy či informace na Internetu. 

Využívali  skupinové práce, práce ve dvojicích se stanovením pravidel, samostatné práce 
k vyhledávání informací v tisku, encyklopediích – při práci na projektech 

Dále na 1. stupni formou dramatizace, her 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 projektovým vyučováním měli možnost blíže se seznámit s děním kolem sebe, rozvíjet 
spolupráci mezi sebou samými, vhodné dramatizace umožňují výcvik sociálně psychologických dovedností -  
řešení problémových rizikových situací apod., besedy, praktická cvičení. 
 
5.4 Nejčastěji řešené problémy ve škole 

V rámci nežádoucího chování řešíme nejčastěji  záškoláctví,  vandalismus, nevhodné chování žáků 
(hrubost, agresivní  napadání spolužáků, nevhodné slovní napadání) a šikanu. Největším problémem 
v tomto roce byla neomluvené absence, vandalismus a hrubé chování, především na 2. stupni, ale 
problematické chování (krádež, počátky šikany) se objevily již u žáků druhé třídy, na kterou je třeba zaměřit 
působení vyučujících a metodika prevence.  

V 1. pololetí jsme řešili problém s velmi nezvladatelným žákem narušujícím výuku , neomluvenou 
absencí a krádežemi. Jeho nevhodné chování bylo řešeno s odborem sociálních věcí , Policií ČR . Nakonec  
se v průběhu 2. pololetí podařilo chlapce umístit do výchovného ústavu. 

O  chování a jejich řešení jsou vedeny příslušné zápisy.  
 
 

 



5.5 Tématické 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 
  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 
- 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 
 
 
 
Závěr 
 

S ohledem na průběh Školního vzdělávacího programu lze konstatovat, že práce v rámci prevence 
rizikového chování lze uplatňovat přímo ve výukovém programu ŠVP, a to s ohledem na práci v třídním 
kolektivu, pobytové akce, školní a mezi školní aktivity a různé projektové programy. 

Zároveň nadále spolupracovat s výchovným poradcem a s vedením školy s ohledem na jednotlivé 
konkrétní problémové případy, které by se v průběhu školního roku objevily. 

 
Závěrem lze podotknout, že je potřeba dodržovat důslednost v přístupu a plnění stanovisek 

vyplývajících ze školního řádu a posuzovat jednotlivé přečiny žáků citlivě s ohledem na daný případ.  
Rezervy při řešení nežádoucího chování na škole jsou ve spolupráci s rodiči především 

problémových žáků.  
Vyšší míra zapojení žákovského parlamentu do chodu školy a přenesení části zodpovědnosti na 

žáky. 
  
 
 
Zpracovala: Mgr. Jana Šilhavá (VP, MPSPJ) 



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 pokračuje ve studiu na FŽP UJEP – získání magisterského titulu. Po ukončení bude 
navazovat  studium pedagogiky, nebo studium v oblasti pedagogických věd 
 
Lenka Chrzová – Speciální pedagogika – UJAK 
 
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. M. Hartmanová - Osobnostní rozvoj a mezilidské vztahy 
Mgr. Eva Hurtová - Metody a formy ve výuce - efektivita 
Lenka Chrzová - Speciální pedagogika pro vychovatele - UJAK 
  - Dyspraxie, vývojová porucha koordinace 
  - Ekoateliér (Sto inspirací, Melodie domova) 
Mgr. Gabriela Korbášová - Logopedický kurz 
Mgr. Jana Krákorová - Průvodce účetními výkazy a finanční analýzou pro neekonomy 
Zuzana Mlčochová - Hry pro zvládání agresivity a neklidu 
  - Country tance 
   - Kurz počítače 
  - Jóga pro hyperaktivní děti 
  - Pohybové hry s písničkou 
  - Hravé cvičení s náčiním 
Mgr. Alice Svobodová  - Kurz cvičitel plavání 
Mgr. Eva Svobodová - Kurz cvičitel plavání 
 
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. Kamila Davidová  - Aj včetně konverzace soukromé hodiny 
Mgr. Lenka Gregoríková  - Aj včetně konverzace soukromé hodiny 
  - EU – projekty a šablony 
Mgr. M. Hartmanová  - Aj soukromé hodiny  
Lenka Chrzová    - Aj soukromé hodiny 
Mgr. Gabriela Korbášová  - Aj soukromé hodiny  
Mgr. Jana Krákorová  - EU – projekty a šablony 
Mgr. Eva Svobodová   - Aj soukromé hodiny  
Mgr. Jana Šilhavá   - Aj včetně konverzace soukromé hodiny 
   - EU – projekty a šablony 
Mgr. Slavěna Walterová   - Aj soukromé hodiny  
  - Bakaláři 
  
     
Portál rvp.cz nabízel na začátku roku zdarma e-learningové kurzy. Všichni stálí učitelé se přihlásili do kurzu 
věnovaného klíčovým kompetencím (Rozvoj a hodnocení KK) v délce trvání 17 týdnů (období únor - květen). 
Bohužel námi zvolený kurz nebyl otevřen. 
 



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.  Akce v tomto školním roce byly spjaty 
především s oslavami 110. výročí školy. 
 
7.1 Akce pro veřejnost  
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

v rámci oslav 110. výročí školy 

03.11. + 
1.12.09 

1. + 2. stupeň Vánoční jarmark na náměstí velmi vydařená akce 

01.12.09 1. + 2. stupeň Vánoční stromek pro radnici 
stromek s fotografiemi žáků měl velký 
úspěch 

17.12.09 1. – 9. tř. 110.Vánoce³ skvělé, velká návštěvnost 

25.-
27.01.10 

1. a 2. stupeň Dny otevřených dveří malá návštěvnost 

26.03.10 pedagogové 
Společné posezení 
současných a bývalých 
zaměstnanců školy 

přestože se nemohli zúčastnit všichni 
bývalí zaměstnanci, ti kteří přišli živě 
diskutovali, vyprávěli, vzpomínali…. 
velmi hezké a přátelské posezení  

21.04.10 2. stupeň Sportovně vědomostní soutěž  
i když jsme obsadili až 5. místo, 
organizace se nám zdařila na jedničku 

15.05.10 1. a 2. stupeň 
Oslava k 110. výročí založení 
školy 

akce byla velmi dobře připravena, přes 
nepřízeň počasí byla účast obrovská, 
velmi dobrá prezentace školy 

ostatní akce pro veřejnost 

11.12.09 1.+ 2. stupeň  
Vánoční vystoupení 
v pečovatelském domě 

krásné, úžasná atmosféra 

17.12.09 1. – 9. tř. Vánoční besídka pro MŠ dětem z MŠ se akce líbila 

14. + 
21.1.10 

1. třída Prvňáčci pro předškoláky 
návštěva z MŠ v 1. třídě – prezentace 
školy 

07.05.10 1. a 2. stupeň 
Vystoupení ke Dni matek - 
pečovatelský dům 

krásné, úžasná atmosféra 

 

 

7.2 Kulturní a vzdělávací akce 
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

kulturní 

22.10.09 4.-9.tř. Výchovný koncert koncert byl zajímavý 

26.10.09 3. – 5.tř.  Ondřej Sekora zajímavé, velmi se líbilo 

08.12.09 1., 2., 3.tř. Vánoce v knihovně velmi zajímavé a poučné 

13.01.10 1., 2., 3., 5.A Koncert  P. Nováka zajímavé, velmi se líbilo 

09.03.10 1. tř. Pasování čtenářů velmi motivující pro budoucí čtenáře 

19.03.10 1. stupeň Výchovný koncert koncert byl pěkný 

29.03.10 1. - 3. tř. Velikonoce v knihovně zajímavé, velmi se líbilo 

10.05.10 1., 2. tř. Koncert ZUŠ pěkné, poučné 

11.05.10 4., 5. tř. Policejní pohádka pěkné představení 

17.05.10 2. stupeň Katka - dokument kino-poučné 

vzdělávací 

celý rok 3. -  5. tř. dopravní výchova u dětí oblíbené 

08.10.09 1. tř. Seznámení s knihovnou hezké, poučné 

14.10.09 6.A, B Dotyková výstava pravěk žáky velmi zaujalo 

http://www.zszatec.cz/


23.10.09 8., 9. tř. 
ZOOpark Chomutov - 
přednáška 

špatná organizace, příliš dlouhé, 
mnoho zbytečných informací 

27.01.10 9.tř. Pivo cup 2010 zajímavé 

04.01.10 6. a 7. tř. Pythagoriáda soutěž 

18.03.10 2. - 9. tř. Mat. soutěž Klokan 2010 tradiční soutěž na naší škole 

20.04.10 1. a 2. stupeň Ukázka výcviku dravců pěkné, poučné 

08.06.10 1. a 2. stupeň 
Výstava kaktusů s 
přednáškou moc hezké, děti měly zájem 

16.06.10 1., 2. tř. Malování s A. Dudkem přednáška 

23.06.10 4. – 7. tř. Projekt Recyklohraní zajímavé, interaktivní výstava 

exkurze a výlety 

03.11.09 9. tř. Volba povolání – úřad práce  exkurze s besedou 

05.11.09 7. tř. Návštěva Domova důchodců  exkurze s besedou 

06. 11.09 7.,6.A Botanická zahrada Teplice naučný výlet 

04.12.09 7., 6.A 
IMAX Praha - vzdělávací 
program naučný výlet 

18.12.09 8., 9. tř. 
IMAX Praha - vzdělávací 
program naučný výlet 

14.04.10 8. 
ÚP-Louny – uplatnění na trhu 
práce exkurze s besedou 

28.05.10 7. tř. Přírodovědně naučný pochod naučný výlet 

11.06.10 6.A a 7. tř zámek + město Duchcov naučný výlet 

08.06.10 1., 2., 3. hrad Pravda  naučný výlet 

16.06.10 4., 5.A, B Karlštejn výlet naučný výlet 

22.06.10 6.B, 9. 
IMAX Praha - vzdělávací 
program naučný výlet 

23.06.10 9., 8. Přírodovědně naučný pochod dětem se velmi líbilo 

ostatní 

04.12.09 1. stupeň mikulášská nad. škola mikulášská nad. 

31.05.10 1. stupeň soutěže park Den  dětí 

31.05.10 2. stupeň 
sportovně vědomostní 
soutěže  

besedy 

05.11.09 7. tř. 
Rozdíly mezi seniory a 
mládeží - přednáška beseda 

08.02.10 8., 9. tř. Právní povědomí beseda 

08.02.10 4., 6. tř. Šikana beseda 

22.02.10 8., 9. tř. Právní povědomí beseda 

08.04.10 7. tř. Drogy - přednáška beseda 

14.06.10 6.,7.,8. tř. Drogám Ne! beseda 

 
 



7.3 Sportovní akce 
 

datum 
třída, 

stupeň 
název akce stručné hodnocení 

01.10.09 4.,5.tř. + 2.st. Přespolní běh 

nepostoupili jsme v družstvech, ale 
2 x 1.místo,1 x 2.místo, 1 x 3. 
místo v jednotlivcích 

10.11.09 6.A,B, 7.tř. Halová kopaná získali jsme 4. místo 

04.12.09 3.,4., 5. tř. Plavání - putovní pohár 

po loňském 1. místě jsme letos byli 
druzí, v obrovské konkurenci 
výborný výkon 

04.12.09 8. a 9. tř. Florbal dobrá organizace – náborová akce 

10.12.09 6. a 7. tř. Florbal 5. místo 

25.02.10 6. tř. Přehazovaná 5. místo 

18.03.10 8. tř. Basketbal 4. místo 

31.03.10 2. stupeň Velikonoční laťka  
1. místo v kategorii ml. žáků 
(jednotlivci) - Jiří Habr (7. tř.) 

20.04.10 8. tř. Minifotbal 5. místo 

26.04.10 1. – 3. tř. Mc Donald cup - fotbal 2. místo 

05.05.10 4. – 5. tř. Mc Donald cup - fotbal 1. místo (v okresním kole 2. místo) 

07.05.10 5.A, 6. B Soutěž mladých cyklistů Umístění na 3. místě 

13.05.10 
1. a 2. 
stupeň Pohár rozhlasu - Louny 

3. místo ml. žáci, 5. místo - ml. 
žákyně, 6. místo - st. žáci, 4. místo 
- st. žákyně 

 
 
7.4 Projekty naší školy 
 
7.4.1 Projektové dny 

název projektu 
datum 
realizace 

cílová 
skupina 

cíle projektu 

 Ochrana 
člověka za 
mimořádných 
situací 

25.6.10 2. stupeń 

* 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 

Projektový den - 
110. výročí  

15.5.10 1. a 2.st. 

* Povzbudit společenský a kulturní život ve městě, 
zapojit žáky do života města a dát jim možnost se 
prezentovat. Vytvořit v žácích pocit vlastní občanské 
sounáležitosti. 
* Posílit vztah dětí k odkazu minulosti, jejich tradic i 
dalších hodnot, které mohou obohatit jejich život. Vést 
je k sounáležitosti s kulturními hodnotami a  
k pochopení, jak důležité je tyto hodnoty chránit. 

 
 



7.4.2 Školní projekty 

název 
projektu 

datum 
realizace 

cílová 
skupina 

cíle projektu 

Vzhůru za 
erby  

září  6.B 
*Seznámit žáky s pomocnými vědami historickými, s jejich 
významem, přínosem pro poznání minulosti lidstva. 
*Osvětlit žákům principy slohového postupu – vypravování. 

Není drak jako 
drak  

září  1.tř. 
* Naučit se zpaměti krátké texty . 
* Spolupráce s ostatními. 
* Vyjádřit představivost v tvořivých činnostech. 

Jídlo na 
všechny 
způsoby  

říjen - 
listopad  

7.tř. 

* Vyhledávání a třídění informací o jídle, zdravém životním 
stylu a získání vědomostí o správném stravování. 
* Rozšíření vědomostí a znalostí o stravování v Británii, 
historický vývoj stravování. 
* Uvědomit si propojení poznatků různých předmětů. 

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 

Povolání 
kolem nás 

září - 
prosinec 

9.tř. 

* Formulovat své názory a myšlenky, tak aby byly 
srozumitelné ostatním. Vyjadřovat se   výstižně a 
kultivovaně. 
* Orientovat se v pracovních činnostech vybraných profesí. 

Mikuláš prosinec 1. třída 
* Čtení zábavnou formou, rozvoj jemné motoriky. 
* Počítání do 8 formou hry. 

Lidská 
solidarita 

leden - 
únor 

6.B 

* Probudit v žácích zájem o charitu. Seznámit je s některými 
charitativními organizacemi. Vést žáky k přemýšlení o 
problémech spojených s charitou, s její realizací, ale i s jejím 
zneužíváním. 
* V rámci skupinové práci prohlubovat schopnosti žáků 
spolupracovat, komunikovat mezi sebou, ale i s jinými lidmi, 
např. s úřady. 

Olympijské 
hry v Antice 

únor 6.B 

* Seznámit žáky s historií olympijských her, s jejich 
významem, přínosem pro současnost, se symboly atd. 
* Ukázat žákům , že na jedno téma lze nahlížet z různých 
úhlů pohledu, každý předmět klade důraz na jinou část 
daného tématu. 

Peníze 
únor - 
březen 

7. 

* Seznámit žáky s historií peněz, jejich podobou a 
možnostmi využití.   
* Zvýšit finanční gramotnost žáků. 
* V rámci skupinové práce prohlubovat schopnosti žáků 
spolupracovat, komunikovat mezi sebou, ale i s jinými lidmi. 

 Zámořské 
objevy 

březen 7. 

* Seznámit žáky s důvody zámořských cest, s různými 
objeviteli a jejich cestami, a s dopadem zámořských objevů 
na společnost na prahu novověku. 
* Pěstování komunikačních dovedností a skupinové práce a 
vzájemného učení 

Bylinková 
zahrádka 

březen - 
květen 

6.A,B 

* Seznámit žáky s bylinkami, které se u nás nejčastěji 
pěstují, výsev a péče o tyto rostlinky. 
* Výtvarně řešit květináče na jejich výsadbu. 
* Samostatně vyhledat informace o výsadbě, ošetřování a 
využití bylinek -následná tvorba plakátu. 

 Gimme, 
gimme, 
gimme.. 

březen - 
květen 

7. 

* Vyhledávání informací v dvojjazyčném slovníku, nácvik 
poslechu s porozuměním, kooperace ve skupině, zlepšování 
anglické výslovnosti 
* Koordinace pohybů s hudbou, posílení svalových skupin, 
estetika pohybů 
* Poznávání hudebního stylu skupiny Abba, včetně stylu 
oblékání 

 
 
7.5 Zapojení do projektů vyhlášených jinými organizacemi 



  

název projektu 
datum 

realizace 
cílová 

skupina 
cíle projektu 

vyhlašující 
organizace (popř. 

internetová adresa) 

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. 

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 

Fond Sidus 
charitativní 
sbírka 

2.pol. 09-
10 

všichni * Získat finanční prostředky pro 
nemocné děti v motolské a 
olomoucké nemocnici 

Fond Sidus, o.p.s. 
 

CPK CHRPA 2.pol. 09-
10 

všichni * Získat finanční prostředky na 
vybudování vlastního areálu na 
provozování hipoterapie 

CPK CHRPA 
 

Ajaxův 
zápisník 

celý rok 2., a 3., 
ročník 

* Seznámení s prací policie, 
dopravní výchovou, problémem 
šikany, návykových látek a 
trestné činnosti 

 

Kontík a 
třídílek 

celý rok 3. ročník * Seznámení se 
systémem tříděním odpadů 
v Žatci 
* Seznámení se základními 
pravidly při třídění odpadů 
* Seznámení s pojmy odpad, 
nebezpečný odpad, bioodpad 
apod. 

MP Žatec ve 
spolupráci s odborem 
životního prostředí 
Městského úřadu 
Žatec 

 
 



 7.6 Úspěchy našich žáků 
   

datum třída, stupeň, žák  druh reprezentace  umístění 

1.10.09 M. Solčani Přespolní běh 1. místo   

1.10.09 L. Solčaniová Přespolní běh 1. místo  

1.10.09 K. Kozáková Přespolní běh 2. místo  

1.10.09 M. Šimeček  Přespolní běh  3. místo 

7.4.10 J. Habr  Velikonoční laťka 1. místo - jednotlivci skok vysoký 

5.5.10 

Michal Šimeček, 
Jan Šimeček, 
Martin Solčani, Petr 
Schovanec, Martin 
Šipula, Kamil 
Vlček, Petr Wolf, 
Václav Chot, Jan 
Milfait, Dominik 
Červenka, Radek 
Sehak. 

Mc Donald´s Cup 2. místo v okresním kole 

1.6.2010 L. Solčaniová skok daleký 1. místo 

1.6.2010 L. Solčaniová  sprint 3. místo 

1.6.2010 Jana Lepská skok vysoký 2. místo  

1.6.2010 Miroslav Novák 60 m 2. místo  

1.6.2010 Jiří Habr skok vysoký  1. místo 

1.6.2010 Lukáš Paroha skok daleký 1. místo  

 
 
7.7 Akce školní družiny 
  

datum název akce stručné hodnocení 

11.09.09 výstava - Plody našich zahrádek zajímavé 

03.10.09 Poklad baby Mračenice hezké, poučné, veselé 

06.10.09 Beseda s městskou policií poutavé, poučné, přínosné 

07.10.09 Aladinova kouzelná lampa zajímavé, pěkné 

21.11.09 Solná jeskyně  zdravotně prospěšné 

28.11.09 3D kino -Doba ledová 3 zajímavé, zábavné 

25.11.09 O kohoutkovi a slepičce zábavné 

09.12.09 Pohádka o Vánocích poučné,zpívání koled 

11.12.09 Ván.besídka v peč.domě babičky byly dojaty 

16.12.09 Ván.besídka pro rodiče l. oddělení rodičům se líbila 

18.12.09 Ván.posezení pro rodiče ll. oddělení rodičům se líbila 

13.01.10 Beseda s lesníkem poučné, pěkné 

20.01.10 O Kubovi ze Smolné Lhoty krácné, veselé 

30.01.10 Praha - Pohádky pro Hurvínka pěkné, veselé 

13.02.10 Velká policejní pohádka humorné,mnoho písniček 

17.02.10 Zlatovláska veršovaná pohádka 

24.02.10 Masopustní pohádka nic moc 

31.03.10 Neposlušná kůzlátka asi nejhezčí,veselé,poučné 

06.04.10 Jarní úklid    

14.04.10 Kouzelné křesadlo nic moc 

27.04.10 Ukázka sebeobrany pěkné, poučné 

28.04.10 Zásady první pomoci - Červený kříž poučné,zajímavé 

07.05.10 Besídka ke Dni matek babičky měly radost 



19.05.10 Strakaté bajky poučné 

26.05.10 Otesánek ,krásné,mnoho písniček 

29.05.10 Zoo a dinopark  poučné,vyšlo počasí hurá 

23.06.10 Návštěva dětí z MŠ Mašinka prezentace školy 

 

 

7.8  Zájmové kroužky 
 

název kroužku počet zařazených žáků 

Náprava SPU 1. stupeň 4 

Angličtina 1. stupeň 12 

Dramatický 1. a 2. stupeň 6 

Výtvarný 1. stupeň 7 

Sportovní 1. stupeň 19 

Procvičování ČJ a M 5. ročník 7 

Hra na flétnu 1. stupeň 6 

Vybíjená 1. stupeň 15 

Náprava SPU 2. stupeň (6. + 7. ročník) 3 

Náprava SPU (8. + 9. ročník) 5 

Vaření 2. stupeň 9 

Celkem 11 kroužků 92 

 
 
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 7.1., 7.6)  

  



8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
 Ve školním roce 2009/2010 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 8 755 660 8 755 660 

z toho 
- Platy 6 259 290 6 259 290 

- OON 25 000 25 000 

Limit počtu 
zaměstnanců 

26,31 23,46 

O
ri

e
n

ta
č
n

í 

u
k
a
z
a
te

le
 

Odvody 2 136 660 2 091 668 

FKSP 125 180 125 180 

ONIV 229 530 274 522 

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 163 908,88  266 347,16 

   Fond investiční 61 169,19  135 056,04 

Účelové prostředky kapitoly MŠMT  0 688 423 

Prostředky na SIPVZ 0 0 

Další zdroje - finanční sponzorské 
dary 

 0 47 593,00 

 
 
 



9.3 Rekapitulace čerpání přímých NIV  
 

Účelový znak Ukazatel  
Poskytnuto 

k 31. 12. 
Použito               
k 31. 12. 

Vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 8 755 660 8 755 660 0 

z toho 
  
  

- Platy 6 259 290 6 259 290 0 

- OON 25 000 25 000 0 

- Ostatní 
(pojistné + 
FKSP + 
ONIV+PN) 

2 491 370 2 491 370 0 

33005 
Neinvestiční dotace - 
pedagogové 

583 000 583 000 
0 
 

33016 
Neinvestiční dotace - 
nepedagogové 

53 000 53 000 0 

33015 
Neinvestiční dotace – 
asistent pedagoga 

32 423 32 423 0 

33017 
Neinvestiční dotace – 1. 
ročník 

20 000 20 000 0 

- 
Neinvestiční dotace 
celkem 

688 423 688 423 0 

 
 



9.4 Ukazatele nákladovosti  
 
9.4.1 Počet výkonů  
 

Součást školy Počet výkonů ve školním roce Přepočtený 
počet výkonů k 30.9.2008 k 30.9.2009 

1 2 3 4 

Základní škola 258 226 247 

Školní družina 45 38 43 
 
Poznámka: Sloupec 4   =  8 * sloupec 2 + 4 * sloupec 3 
                  12  

 
 
9.4.2 Ukazatele nákladovosti – ZŠ 
   

Ukazatel - ZŠ Řádek číslo 
Skutečné náklady 

k 31.12.2009 
Jednotka 

Přímé NIV celkem 1 8 271 970 Kč 

z toho: 

mzdové prostředky 2 5 916 530 Kč 

v tom: 

na pedagogické 
pracovníky 

2a 5 117 580 Kč 

na nepedagogické 
pracovníky 

2b 798 950 Kč 

ONIV celkem 3 270 992 Kč 

z 
toho: 

na učebnice, 
učební pomůcky a 
školní potřeby 

3a 186 282 Kč 

  
na DVPP 
 

3b 14 529 Kč 

  Skutečné výdaje na jednotku výkonu 

Přepočtený počet jednotek 4 247,333 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 33 445 Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 23 921 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 1 096 Kč/osoba 

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

ř.3a/ř.4 753 Kč/osoba 

Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 59 Kč/osoba 

  Skutečné náklady na zaměstnance 

Přepočtený počet zaměstnanců 5 22,044 osoba 

v tom: 

pedagogičtí pracovníci 5a 17,044 osoba 

nepedagogičtí pracovníci 5b 5 osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř.5 268 396,389 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na ped. pracovníka ř.2a/ř.5a 300 256,982 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na neped. pracovníka ř.2b/ř.5b 159 790,000 Kč/osoba 

 



9.4.3  Ukazatele nákladovosti – ŠD 
 

Ukazatel - ŠD 
Řádek 
číslo 

Skutečné náklady 
k 31.12.2009 

Jednotka 

Přímé NIV celkem 1 503 6900 Kč 

z toho: 

mzdové prostředky 2 367 760 Kč 

v tom: 

na pedagogické 
pracovníky 

2a 367 760 Kč 

na 
nepedagogické 
pracovníky 

2b 0,00 Kč 

ONIV celkem 3 3 530 Kč 

z toho: 
na učebnice, 
učební pomůcky 
a školní potřeby 

3a 2 195 Kč 

  na DVPP 3b 1 001 Kč 

  Skutečné výdaje na jednotku výkonu 

Přepočtený počet jednotek 4 42,667 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 
11 805,142 

Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 8 619,308 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 82,734 Kč/osoba 

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

ř.3a/ř.4 
51,445 

Kč/osoba 

Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 23,461 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.5 259 534,227 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 
259 534,227 

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 143 503,20 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 54 465,50 

Hospodářský výsledek z ostatních zdrojů 1 400 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2009…. (před zdaněním) 199 368,70 

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 -) 199 368,70 

 
 
9.6 Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
 

Ukazatel Stav k 31.12.2008 Návrh na rozdělení 

Ztráta z minulých let    0 

Rezervní fond  199 368,70 

Fond odměn    0 

Odvod do rozpočtu zřizovatele   0 

Celkem 199 368,70 

 
 
 9.7 Přehled inventarizovaného majetku 
 

Druh majetku přírůstky úbytky Stav k 31.12.2009 

02102 - stavby 0,00 0,00 562 355,60 

02205 - hmotný investiční majetek 0,00 69 226,00 443 172,80 

028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 584 784,95 148 624,24 2 392 375,54  

018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22 937,84 17 844,50 118 038,34 

Hmotný majetek - OTE 230 080,81 20 648,76  1 463 842,21 

Hmotný majetek - KABINETY 24 000,15 103 424,48  1 424 002,74 

Celkem 861 803,75 359 767,98 6 403 787,23 

 
 



10 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 Ve školním roce 2009/2010 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 2009/2010 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. 
 



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 
- VS ČR, Věznice  Nové Sedlo,P.O.Box 64, tel. 415 779 111 
- Nízkoprahové  zařízení pro mládež, o.s.Mosty, soc.psychologické centrum, Žatec, Obránců míru  
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