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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, 415 726 177, www.zszatec.cz 

 
Školská rada zástupci zřizovatele Svatopluk Štěpánek, JUDr. Karel Krčmárik  

zástupci školy  Mgr. Kamila Davidová, 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., 4., 6., 7., 8., 9.  ročník ŠVP ZV – Škola moderní komunikace 
 5. 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. 2010 
 

 
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 0 / 0 5 / 0 

2. stupeň 9 / 2 2 / 1 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 je zároveň i učitelkou na 2. stupni. 
 
2.2 Změny v průběhu školního roku 
 
1. stupeň: 
- k 5.1.2011 byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou - zástup za dlouhodobou pracovní 

neschopnost (kvalifikovaná učitelka - důchodce) 
 - k  11.4.2011 byl uzavřen pracovní poměr na dobu určitou - zástup za dlouhodobou pracovní 

neschopnost (kvalifikovaná učitelka - důchodce) 
- 15.6. 2011 nastoupila na MD učitelka 5. ročníku - úvazek byl rozdělen mezi stávající pedagogy 
- 25.8.2011 uzavřen nový pracovní poměr s kvalifikovanou učitelkou 
 
2. stupeň: 
- k 1.11.2010 učitelka 2. stupně nastoupila po dlouhodobé pracovní neschopnosti na MD 
- k 30.6.2011 byl prodloužen pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2011 znovu na dobu určitou, a to 

do 30.11.2011 
 
vychovatelky 
- k 1.9.2010 byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou (na pozici vychovatelky byl do 30.6. 2011 

druhý pracovní poměr na dobu určitou) 
 
správní zaměstnanci 
- k 28.2.2011 byl ukončen pracovní poměr na dobu neurčitou dohodou (dohoda navržena 

zaměstnancem) 
- k 1.3.2011 byl uzavřen nový pracovní poměr na dobu neurčitou. 
 
2.3 Komentář ředitelky 
 

Ve školním roce 2010/2011  byl  na 2. stupeň přijat nový kvalifikovaný učitel. V průběhu 2. pololetí 
byly řešeny problémy s dlouhodobou neschopností dvou učitelek 1. stupně. Dohodou byl ukončen pracovní 
poměr s jednou z uklízeček a na její místo byla přijata nová zaměstnankyně (pracovní poměr na dobu 
neurčitou). V závěru 2.pololetí odešla na mateřskou dovolenou učitelka 1. stupně. Vzniklá situace byla 
řešena navýšením úvazků stávajících učitelů. 

Z celkového počtu 25 zaměstnanců je 23 žen – 4 ženy jsou na mateřské dovolené. Průměrný věk 
pedagogických pracovníků školy je 39 let.  

Na 1.stupni je 5 učitelů – žen. Na 2.stupni je z 10 učitelů - 9 žen.  
Pedagogický sbor  2. stupně se postupně stabilizuje a kvalita se stále zvyšuje. Kvalita a stabilita 

pedagogického sboru na 1. stupni je dlouhodobě velmi dobrá. 
 

Zpracovala: Mgr. Jana Krákorová
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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 09 - 10  

48 10 6 

 
 
3.1 Údaje o přijetí do školy 
 

počet prvních tříd počet přijatých žáků počet žáků 15. 9. 2011 

2 38 38 

 
 
Zpracovala: Mgr. Slavěna Walterová
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4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Ve školním roce 2009/2010 byli žáci vzděláváni v 1., 2., 3.,4., 6., 7., 8. a 9.  ročníku podle ŠVP ZV - Škola 
moderní komunikace  a v 5. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola - č.j. 16847/96-2. 
 
Počty žáků školy 
 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek 

2010-11 2011-12 k 30.9.10 k 30.9.11 k 30.9.10 k 30.9.11 k 30.9.10 k 30.9.11 

 1. A ---  20 ---  10 --- 10  

 1. B ---  19 ---  10 ---  9 

1. 2. 25 26 10 10 15 16 

2. 3. 18 22 7 9 11 13 

3. 4. 21 22 11 10 10 12 

4. 5. 21 21 12 10 9 11 

5.  6. 19  17 14  8 5  9 

6. A 7. A 19 20 14 14 5 6 

6. B 7. B 21 21 13 13 8 8 

7. 8. 28 26 11 10 17 16 

8. 9. 21 17 11 8 10 9 

9.  21 --- 16 --- 5 --- 

celkem  214 231 119 112 95 119 

 
 
Počet žáků školní družiny 
 

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

v školní družině 

2 44 29 

 

 
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 %) 

12 (46%) 9 (35%) 5 (19%) 

 

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 

26 (100 %) 12 (46%) 14 (54%) 
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4.1 Hodnocení žáků 
 
4.1.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 

třída 

prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli neklasifikováni 

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

1. 24 22 0 2 0 0 0 0 

2. 17 18 1 1 0 0 0 0 

3. 12 11 9 9 0 0 0 0 

4. 10 8 8 11 2 1 0 0 

5. 9 10 7 7 1 1 2 0 

6. A 5 8 11 10 3 1 0 0 

6. B 1 2 15 17 2 2 2 0 

7. 2 1 16 21 9 6 1 0 

8. 1 1 12 14 7 5 1 0 

9. 1 2 18 16 1 2 0 0 

celkem 82 83 97 108 25 18 6 0 

 
 

4.1.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování  

třída 
uspokojivé chování neuspokojivé chování nehodnoceni 

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

1. 0 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 

3. 1 0 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 2 2 

6. A 0 0 1 0     

6. B 2 0 0 0 2 2 

7. 3 1 0 0 1 1 

8. 2 0 1 4 1 1 

9. 3 3 0 0 0 0 

celkem 11 4 2 4 6 6 

 
 
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. 24 24 0 0 0 0 

2. 18 19 0 0 0 0 

3. 21 20 0 0 0 0 

4. 20 20 0 0 0 0 

5.  19 18 0 0 0 0 

6. A 19 19 0 0 0 0 

6. B 20 21 0 0 0 0 

7. 28 28 0 0 0 0 

8. 21 20 0 0 0 0 

9. 20 20 0 0 0 0 

celkem 210 209 0 0 0 0 
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4.1.4 Výchovná opatření – pochvaly 

třída 
pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

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

1. 0 0 0 1 

2. 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 

5. 0 0 0 1 

6. A 0 0 0 5 

6. B 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 

8. 0 0 0 0 

9. 0 0 1 0 

celkem 0 0 1 7 

 
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. 2 0 0 0 0 0 

3. 8 0 1 0 0 0 

4. 0 0 0 0 0 0 

5. 1 0 1 0 0 1 

6. A 1 13 6 4 4 3 

6. B 11 18 5 11 6 5 

7. 9 2 1 9 7 5 

8. 9 7 2 10 3 4 

9. 9 22 4 3 2 0 

celkem 50 62 20 37 22 18 

 
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 0 

5.  0 0 1* 

6. A 0 0 0 

6. B 0 0 0 

7. 0 0 4 

8. 0 0 2+1* 

9. 0 0 2 

celkem 0 0 10 

 

 žáci v zahraničí  komis.zkoušky 
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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. 0 0 0 0 

4. 2 1 0 0 

5.  1 1 2* 1** 

6. A 3 1 0 0 

6. B 2 2 2* 0 

7. 9 6 1* 0 

8. 7 4 1* 1+1** 

9. 1 2 0 0 

celkem 25 17 5 3 

 

 žáci v zahraničí     ** komis.zkoušky v srpnu 
 
4.2 Přehled absence žáků 

třída 
celkem omluvená neomluvená 

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

1. 755 1305 755 1305 0 0 

2. 671 896 671 896 0 0 

3. 928 1341 928 1341 0 0 

4. 1033 1392 1033 1392 0 0 

5. 896 779 896 779 0 0 

6. A 1358 1541 1300 1320 58 221 

6. B 773 1139 767 1139 6 0 

7. 1550 1792 1543 1764 7 28 

8. 2052 2639 1710 2609 342 30 

9. 1723 1570 1717 1568 6 2 

celkem 11 739 14 394 11 320 14 113 419 281 

 

Zpracovala: Mgr. Slavěna Walterová
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5 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)  2010/2011  - 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. Součástí MPP je Krizový plán, který by měl 
eliminovat či minimalizovat šikanu. Stanovuje kompetence jednotlivých osob a způsob řešení nastalých 
situací. Stanovuje 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 si žáci připomněli problematiku  drog, kyberšikany  a sociálně patologických 
jevů. Při každé školní akci mimo budovu školy jsou žáci vždy znovu poučeni pedagogickými pracovníky o 
bezpečném chování. 

Školní metodička  prevence a výchovná poradkyně se zúčastnily několika seminářů zaměřených na 
školní kázeň, třídní kolektivy a šikanu. VP dokončila doplňující studium pro výchovné poradce.  

Přestože  v průběhu tohoto školního roku jsme se snažili  ze všech sil předcházet negativním jevům 
ohrožujícím mravní výchovu mládeže (např. motivace žáků, jak nakládat s volným časem  -  organizace 
nejrůznějších zájmových kroužků), některé jevy přetrvávají. 
 
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,kyberšikana,  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 čtvrtém 
ročníku probíhal projekt Policie ČR 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   
žáci nacvičovali komunikační schopnosti, učili se řešit problémové a konfliktní situace a odmítat násilí slovní 
a fyzické. Tato problematika je zároveň 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. Zajímavá beseda o právním povědomí mládeže a šikaně proběhla s žáky druhého stupně. 
Prevence trestných činů a  trestní odpovědnost mladistvých bylo tématem besedy se speciální pedagožkou 
z vězeňské služby a právníkem.  Policie ČR připravila zajímavou besedu o prevenci zneužívání návykových 
látek. 

. V rámci programu zdravého životního stylu a proběhly projekty Recyklujeme a třídění odpadů, na 
kterých spolupracovali žáci 1. i 2. stupně, pro žáky druhého stupně byla připravena beseda  s  porodní 
asistentkou. Každoroční návštěva Festivalu malých divadelních forem, který pořádá příspěvková organizace 
Kamarád Lorm, pomáhá k rozvoji tolerance a  vzájemného pochopení. 

K rozvoji tolerance, spolupráce a vzájemného poznání přispěla sportovní akce Netradiční olympiáda 
pořádaná žáky devátého ročníku ke Dni dětí, které se zúčastnili všichni žáci druhého stupně.  

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. Nejen na chodbě 
školy, ale i na webových stránkách školy je umístěna schránka důvěry. Důvěru mají i učitelé, kterým se děti 
svěřily  se svými problémy a mohli jsme je řešit.  

Ke stmelení a dalšímu poznání spolužáků napomohl pobyt všech ročníků ve škole v přírodě.  
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Ke  zhodnocení efektivity prevence využíváme různé ankety, 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 stále 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. Množství informací je umístěno na 
školním serveru.  

 
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.   
V letošním roce v průběhu školního roku jsme se spojili s intervenčními pracovnicemi PPP Žatec a dohodli 
se na spolupráci ohledně diagnostiky vztahů v třídním kolektivu a posílení koheze třídního kolektivu dvou tříd 
na druhém stupni. Práce s třídním kolektivem pracovnicí PPP  bude pokračovat i v dalším školním roce. 
Řešili jsme  problémy s počáteční kyberšikanou a šikanou, podařilo se snížit neomluvenou absenci. 

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 byli  třídními učiteli seznámeni na  třídních schůzkách v polovině listopadu seznámeni se 
školním řádem a informováni hlavně o problematice drog, záškoláctví, kontrole absencí dítěte ve škole, 
šikaně, kyberšikanou,a vydírání. Jsou upozorňováni na specifika s ohledem na věk dětí a 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. Každý rok pořádá naše škola také Den otevřených dveří pro všechny, kteří chtějí zažít atmosféru 
naší školy a vidět práci pedagogů i žáků. 
 
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. 

Prevence sociálně patologických jevů je náplní třídnických hodin. Náměty na činnosti a aktivity jsou 
umístěny na školním serveru.  
 
5.4 Nejčastěji řešené problémy ve škole 

V letošním roce nejčastějšími problémy, které jsme museli řešit, bylo nevhodné chování žáků 
(vulgárnost, slovní napadání )   záškoláctví a vandalismus, který jsme řešili ve spolupráci s Policií ČR. Škodu 
viníci částečně uhradili.  
 
O  chování a jejich řešení jsou vedeny příslušné zápisy.  

 
 



Výroční zpráva 2010/2011                                 Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

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 
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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) 
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6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
6.1 Institucionální vzdělávání 
      

6.1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

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 – UJAK Vychovatelství SPPG  
 
6.1.2  Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Mgr. Jana Šilhavá – studium pro výchovné poradce – UK Praha - ukončení v listopadu 2011 
Mgr. Kamila Davidová – studium pro výchovné poradce – UK Praha - ukončení v listopadu 2011 
 
6.1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 
   
Ing. Celbová Zdeňka - Moderní výuka - tvorba DUM  
  - SMART klub aneb setkání uživatelů IT 
  - Seminář ke změnám právních předpisů 
  - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
Mgr. Davidová Kamila - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
Mgr. Grafnetrová Iva - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
Mgr. Gregoríková Lenka - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
  - Arteterapie 
Mgr. Hurtová Eva - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
  - Modelové řešení šikany 
  - Strategie řešení šikany 
Lenka Chrzová - Ekoateliér 
Mgr. Korbášová Gabriela - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
  - Moderní výuka - tvorba DUM 
Mgr. Krákorová Jana - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
Mgr. Majerová Eva - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
Zuzana Mlčochová - Hrátky s papírem 
  - Joga - „pět tibeťanů“ 
   - Pilates 
Mgr. Rousek Petr - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
Mgr. Svobodová Eva - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
Bc. Svobodová Silvie - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
Mgr. Šilhavá Jana - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
  - Prevence a řešení šikany 
Mgr. Šupejová Štěpánka - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
 
6.2 Samostudium 
 Samostudium bylo zaměřeno především na práci s IT a ICT gramotnost, metody a formy hodnocení 
ve škole včetně evidence hodnocení, metody a formy práce, práce s žáky s SVP, prevenci soc. pat. jevů.
  
 
6.3 Ostatní vzdělávání  
Mgr. Kamila Davidová  - Aj včetně konverzace soukromé hodiny 
Mgr. Lenka Gregoríková  - Aj včetně konverzace soukromé hodiny 
Mgr. E. Hurtová  - Aj soukromé hodiny  
Lenka Chrzová    - Aj soukromé hodiny 
Mgr. Gabriela Korbášová  - Aj soukromé hodiny  
Mgr. Silvie Svobodová   - Projekt Ekopolis - školení koordinátorů  
Mgr. Jana Šilhavá   - Aj včetně konverzace soukromé hodiny 
  
     
 
Zpracovala: Mgr. Jana Krákorová 
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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  
 

 třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

Akce pro veřejnost 

29.-
30.11.10 

1. + 2. stupeň Vánoční jarmark na náměstí velmi vydařená akce, zapojili se i žáci 

29.11.10 1. + 2. stupeň Vánoční stromek pro radnici stromek školy získal ocenění 

20.12.10 1. – 9. tř. Vánoční akademie skvělé, velká návštěvnost 

27.01.11 1. a 2. stupeň Dny otevřených dveří malá návštěvnost 

17.12.10 1.+ 2. stupeň  
Vánoční vystoupení 
v pečovatelském domě 

krásné, vystoupení mělo úspěch 

20.12.10 1. – 9. tř. Vánoční besídka pro MŠ dětem z MŠ se akce líbila 

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

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

příjemná atmosféra 

 

 

7.2 Kulturní a vzdělávací akce 
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

kulturní 

25.10.10 5.-9.tř. Řím - legionáři 
vystoupení se líbilo, vtáhlo žáky do 
děje 

08.11.10 3. – 5.tř.  Kouzlo Prahy zajímavé, velmi se líbilo 

12.11.10 1. a 2. stupeň Koncert sk. Forrest Gump zajímavé, velmi se líbilo 

prosinec 
10 1., 2., 3. Vánoce v knihovně zajímavé, poučné 

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

01.03.11 2.- 5. tř. Dobrodružství Kašpárka velmi povedené představení 

duben 11 1.- 3. tř. Velikonoce v knihovně zajímavé, velmi se líbilo 

14.04.11 2. stupeň Golem - divadlo hezké představení 

26.05.11 1.- 5. tř. Výstava zvířat velký úspěch u žáků 

10.06.11 1.- 5. tř. Malování s A. Dudkem žáci se aktivně zapojili, pěkná akce 

vzdělávací 

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

08.10.09 1. tř. Seznámení s knihovnou hezké, poučné 

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

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

exkurze a výlety 

22.10.10 8. a 9. tř. 
Obnovitelné zdroje - 
Nechranice zajímavá exkurse 

03.11.10 6. třídy Řeka Ohře zajímavé, žáci projevili zájem 

09.11.10 9. třída Návštěva lesa Holedeč zajímavé, poutavé 

18.11.10 8. třída ČOV exkurse zajímavé pro žáky 

23.11.10 9. třída  Kamarád LORM zajímavé, děti měly zájem 

30.11.10 9. třída přednáška - Les 
přednáška zajímavá, nevhodné 
chování žáků 

http://www.zszatec.cz/
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21.12.10 7., 6.A 3D kino Louny naučný výlet 

21.12.10 8., 9. tř. 
IMAX Praha - vzdělávací 
program naučný výlet 

18.01.11 8. a 9. tř. Ochrana přírody nevhodné pro žáky 

18.02.11 8. třída Exkurse v autoservisu dětem se líbilo, poučné 

11.04.11 8. třída ÚP-Louny – volba povolání exkurze s besedou, poučné 

16.06.11 2. stupeň Přírodovědně naučný pochod dětem se velmi líbilo 

ostatní 

05.12.10 1. stupeň Mikulášská nadílka velmi oblíbená akce 

01.06.11 1. stupeň Soutěže ke Dni dětí 
pro nepřízeň počasí byla akce ve 
škole 

03.06.11 2. stupeň Pochod ke Dni dětí akce se líbila 

29.06.11 9. třída Rozloučení se školou závěrečná akademie 

besedy 

20.10.10 9. třída Beseda s rodilým mluvčím dětem se líbilo 

24.11.10 8. a 9. třída Rizika sexu - beseda beseda se líbila 

 
 
7.3 Sportovní akce 
 

datum 
třída, 

stupeň 
název akce stručné hodnocení 

05.10.10 4.,5.tř. + 2.st. Přespolní běh 
1 x 1.místo,1 x 2.místo, mladší žáci 
postoupili do dalšího kola 

01.11.10 6. a 7. tř. Futsal 3. místo 

04.11.10 6. - 9. tř. Futsal 3. místo 

27.01.11 6.a 7. tř. Přehazovaná 3. místo 

18.03.10 8. a 9. tř. Basketbal 3. místo 

18.04.11 2. stupeň Velikonoční laťka  bez umístění 

19.04.11 5. třída Turnaj ve vybíjené 2. místo, postup do okr. kola 

26.04.11 9. tř. Minifotbal bez umístění 

02.06.11 1. – 3. tř. Mc Donald´s  cup - fotbal bez umístění 

03.06.11 4. – 5. tř. Mc Donald´s  cup - fotbal bez umístění 

12.05.11 2. stupeň Pohár rozhlasu bez umístění 

08.06.11 1. a 2. třída Turnaj v minivolejbale 2., 5. a 9. místo z 12 družstev 

 
 
7.4 Projekty naší školy 
 
7.4.1 Projektové dny 

název projektu 
datum 
realizace 

cílová 
skupina 

cíle projektu 

Ochrana 
člověka za 
mimořádných 
situací 

21.6.11 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 

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 

Putování 
starověkým 
Egyptem  

listopad - 
prosinec 

6.A. 

* 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 

Egypt 
listopad-
prosinec 

6.B 

* Seznámit žáky se starověkou egyptskou civilizací, s jejími 
společenskými jevy a kulturními hodnotami.  
* Vyhledávat, shromažďovat a třídit informace,  
* Připravit materiály k tvorbě výukových plakátů ve skupině, 
o kterých budou žáci diskutovat a následně je prezentovat. 
* Originálním způsobem řešit ve skupině výtvarnou práci - 
polyekran. 

Les listopad 9. 
* Seznámit žáky s produkčními i mimoprodukčními funkcemi 
lesa a probudit u dětí zájem o vnímání estetických hodnot 
prostředí, které člověku poskytuje les 

Pravěk říjen 6.A, 6.B 

* Žáci se seznámí s prvopočátky výtvarné tvorby v dějinách 
lidské existence.  
* Vyhledávají, shromažďují a třídí informace o výtvarném 
umění z doby pravěku, seznamují se s pravěkým obdobím, s 
vývojem člověka a lidské společnosti.  
* Prohlubují zájem o historii s pomocí alternativních přístupů 
k učivu. 

Solidarita 
leden až 
únor 

6.A 

* práce ve skupině: dodržování pravidel kooperace a 
komunikace; asertivní chování 
* vyhledávání, třídění a vyhodnocení informací 
*samostatná práce s informačními zdroji 
*žáci se seznámí s některými charitativními organizacemi 
*vzbudit zájem o problémy souvisejícími s charitou, její 
realizací, prospěšností a zneužíváním 
*tolerance názorů ostatních, zodpovědné chování, 
vyjadřování svého názoru 

Peníze 
leden až 
únor 

7. třída 

* práce ve skupině: dodržování pravidel kooperace a 
komunikace; asertivní chování 
* vyhledávání, třídění a vyhodnocení informací 
*samostatná práce s informačními zdroji 
*žáci se seznámí s některými novými informacemi o 
penězích, upevní si již získané vědomosti 
*rozšíření finanční gramotnosti 

" Správný 
výklad" 

únor - 
duben 

8.třída 

* Osvětlit žákům principy výkladu a pravidla při psaní výtahu 
z textu. 
* Vytvořit u žáků schopnost  rozlišit a využít vhodné jazykové 
prostředky pro výklad a výtah. Obohatit jejich slovní zásobu. 

Řecký životní 
styl 

březen-
duben 

6.B 

* Žáci se seznámí s antickou civilizací, s jejími 
společenskými jevy a kulturními hodnotami.  
* Vyhledávají, shromažďují a třídí informace, připravují 
materiál k tvorbě výukových plakátů ve skupině, o kterých 
diskutují a následně prezentují. 
* Originálním způsobem řeší ve skupinách výtvarnou práci - 
figury v řeckém oděvu. 

     "Řecké 
drama" 

březen -
duben 

6.A 

* Interpretovat umělecká vizuálně obrazná vyjádření 
současnosti i minulosti; vycházet při tom ze svých znalostí 
historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků                             
* Seznámit žáky s fungováním řeckého divadla, s jeho 
významem a přínosem pro řeckou společnost 
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"Politické 
procesy v 
50.letech" 

duben-
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 

"Les" duben 7.tř. 

* vést žáky k uvědomování si podmínek života a možností 
jejich ohrožování a k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 
seznámit žáky s globálními problémy životního prostředí 
vést žáky k aktivní ochraně životního prostředí formou 
vlastních návrhů reálných způsobů ochrany životního 
prostředí 
* vést žáky k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného 
rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské 
společnosti 
* vést žáky ke skupinové práci, k využívání různých 
informačních zdrojů 
* přimět žáky k zamyšlení nad problematikou ochrany 
životního prostředí 

"Jak chránit 
Zemi" 

duben 9.tř. 

* seznámit žáky s produkčními i mimoprodukčními funkcemi 
lesa 
* osvětlit žákům nejdůležitější významy lesa 
* seznámit žáky s druhovou skladbou, rostlinnou i 
živočišnou, v českém i v anglickém jazyce 
* probudit u žáků zájem o vnímání estetických hodnot 
prostředí, které člověku les poskytuje 
* vést žáky ke skupinové práci, k využívání různých 
informačních zdrojů 
* přimět žáky k zamyšlení nad problematikou ochrany 
životního prostředí 

 
 
 
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 
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Kontík a třídílek celý rok 3. ročník 

* Seznámení se 
systémem tříděním odpadů 
v Žatci 
* Získat informace a dovednosti o 
třídění odpadů - seznámení se 
základními pravidly při třídění 
odpadů 
* Seznámení s pojmy odpad, 
nebezpečný odpad, bioodpad 
apod.  
*,ochrana živ.prostředí,udržování 
čistoty ve svém městě 

MP Žatec ve 
spolupráci 
s odborem 
životního 
prostředí 
Městského 
úřadu Žatec 

Zdravé zuby 
šk. rok 
10-11 

1.-5.tř. 

* přivést do stomatologických 
ordinací co nejvíce dětí na 
preventivní vyšetření  
* správná péče o zuby 

www.zdravezub
y.cz  

Ukliďme si svět 
šk. rok 
10-11 

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“. ELEKTROWIN 

Tady bydlím já, to 
jsem já 

únor/břez
en 2011 

5.-8.roč. 

* vytvořit výtvarné práce na 
Mezinárodní dětskou výtvarnou 
soutěž Lidice 2011 na téma Tady 
bydlím já, to jsem já (zaměřeno 
na podtéma - MOJE MĚSTO) Památník Lidice 

Pohádka 
únor/břez
en 2011 

3.-4.tř. 

* vytvořit kresebné a grafické 
práce na XXI.ročník mezinárodní 
dětské výtvarné soutěže "Krásná 
jako kvítka…je ta země…" 

Magistrát města 
Havířova 

Abeceda podnikání 
duben a 
květen 
10-11 

7. tř. 
* zvýšit finanční gramotnost žáků  

Junior 
Achievement 

CPK CHRPA 
1.pol. 10-
11 

všichni 
* získat finanční prostředky na 
vybudování vlastního areálu na 
provozování hipoterapie SVOD 

Fond Sidus 
charitativní sbírka 

2.pol. 10-
11 

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

Ústecký kraj, 
MŽP 

Sběr papíru celý rok všichni 
* Naučit žáky třídit odpad 
* Motivace žáků – věcné ceny  
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7.6 Akce školní družiny 
  

datum název akce stručné hodnocení 

23.09.10 Ukázky sebeobrany Městská policie Praha akce pro celou ŠD, poučné, pěkné 

26.09.10 Výlet do Mostu - hipodrom, jízda na koních nepřálo počasí, jinak hezké 

23.10.10 Výlet do 3D kina  Sammyho dobrodružství poučné,hezké 

10.11.10 O krejčím Jírovi a kouzelné jehle veselé 

15.12.10 Pohádkový betlém ván.atmosféra,děti zpívaly koledy 

17.12.10 Vánoční besídka pro rodiče 1. a 2.oddělení 

12.01.11 Budulínek Mandelinka pěkné, poučné 

26.01.11 Velryba Lízinka krásné kostýmy a kulisy 

29.01.11 Saxana pěkné jako vždy 

19.02.11 Hurvínkovo dobrodružství krásně opravené divadlo, hezké 

23.02.11 Princezna Konvalinka úsměvná pohádka 

25.02.11 Maškarní karneval 1. a 2.oddělení 

03.03.11 Beseda s lesníkem - akce pro celou ŠD poutavě vyprávěl, poučné 

23.03.11 O Smolíčkovi poučné,hezké 

26.03.11 Dášenka nic moc 

05.03.11 Na vlásku líbilo se 

20.04.11 Když jde kůzle otevřít hezké 

23.04.11 Slůně aneb proč mají sloni dlouhé choboty krásné kostýmy a pěkné písničky 

24.04.11 Rio pěkné 

04.05.11 Šípková Růženka balet, pěkné + hezké kulisy 

06.05.11 Vystoupení ke Dni matek 
babičky napsaly poděkování do 
novin 

06.05.11 Vystoupení ke Dni matek líbilo se 

13.05.11 Exkurze k hasičům - celá družina poučné, zajímavé 

21.05.11 Dinopark pěkné, poučné, 4D kino 

25.05.11 Není drak jako drak pěkné 

02.06.11  Jízda na koni ke Dni dětí 1. a 2.odd. poučné, zajímavé 

07.06.11 Návštěva dětí z MŠ Mašinka 24 předškoláků,úspěšné 

08.06.11 Sindibádova dobrodružství zapojily se i děti 

 

 

7.7  Zájmové kroužky 
 

název kroužku počet zařazených žáků 

Doučování M, F, Ch 6 

Náprava SPU 3 

Angličtina pro 4. a 5. tř. 10 

Výtvarný – 2. st. 4 

Výtvarný – 1. st. 14 

Sportovní – 2.  -  4. tř. 16 

Procvičování učiva M, ČJ 4 

Sportovní – 1. tř. 13 

Hra na flétnu 12 
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Procvičování učiva M, ČJ 5 

Angličtina pro 2. a 3. tř. 12 

Náprava SPU - 2. st. 7 

Příprava na přijímací zk. 6 

Náprava SPU – 6. a 7. tř. 4 

Sportovní 10 

Užité umění 6 

Celkem 16 kroužků 132 

 
 
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)  

  
 

Zpracovala: Mgr. Jana Krákorová, Mgr. Gabriela Korbášová
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8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
 Ve školním roce 2010/2011 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 8 407 040 8 407 040 

z toho 
- Platy 6 070 240 6 070 240 

- OON 8 000 8 000 

Limit počtu 
zaměstnanců 

23,98 21,45 

O
ri

e
n

ta
č
n

í 

u
k
a
z
a
te

le
 

Odvody 2 066 630 2 066 630 

FKSP 121 420 121 420 

ONIV 140 750 140 750 

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 (tvořený ze zl.výsl. hosp.) 254 542,45  453 911,15 

   Fond investiční 135 056,04  208 942,89 

Účelové prostředky kapitoly MŠMT  0 129 099,00 

Další zdroje - finanční sponzorské dary  0 46 000,00 
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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 8 407 040 8 407 040 0 

z toho 
  
  

- Platy 6 070 240 6 070 240 0 

- OON 8 000 8 000 0 

- Ostatní 
(pojistné + 
FKSP + 
ONIV+PN) 

2 328 800 2 328 800 0 

33015 
Neinvestiční dotace – 
asistent pedagoga 

109 099 109 099 0 

33017 
Neinvestiční dotace – 1. 
ročník 

20 000 20 000 0 

- 
Neinvestiční dotace 
celkem 

129 099 129 099 0 
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9.4 Ukazatele nákladovosti  
 
9.4.1 Počet výkonů  
 

Součást školy Počet výkonů ve školním roce Přepočtený 
počet výkonů k 30.9.2009 k 30.9.2010 

1 2 3 4 

Základní škola 226 208 220 

Školní družina 38 44 40 
 
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 7 921 400 Kč 

z toho: 

mzdové prostředky 2 5 723 480 Kč 

v tom: 

na pedagogické 
pracovníky 

2a 4 945 400 Kč 

na nepedagogické 
pracovníky 

2b 778 080 Kč 

ONIV celkem 3 142 617 Kč 

z 
toho: 

na učebnice, 
učební pomůcky a 
školní potřeby 

3a 83 700 Kč 

  
na DVPP 
 

3b 349 Kč 

  Skutečné výdaje na jednotku výkonu 

Přepočtený počet jednotek 4 220 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 36 006 Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 26 016 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 648 Kč/osoba 

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

ř.3a/ř.4 380 Kč/osoba 

Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 1,6 Kč/osoba 

  Skutečné náklady na zaměstnance 

Přepočtený počet zaměstnanců 5 20,037 osoba 

v tom: 

pedagogičtí pracovníci 5a 15,037 osoba 

nepedagogičtí pracovníci 5b 5 osoba 

Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2 / ř.5 285 646 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na ped. pracovníka ř.2a/ř.5a 328  882 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na neped. pracovníka ř.2b/ř.5b 155 616 Kč/osoba 

 



Výroční zpráva 2010/2011                                 Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

9.4.3  Ukazatele nákladovosti – ŠD 
 

Ukazatel - ŠD 
Řádek 
číslo 

Skutečné náklady 
k 31.12.2009 

Jednotka 

Přímé NIV celkem 1 485 640 Kč 

z toho: 

mzdové prostředky 2 354 760 Kč 

v tom: 

na pedagogické 
pracovníky 

2a 354 760 Kč 

na 
nepedagogické 
pracovníky 

2b 0,00 Kč 

ONIV celkem 3 3 180 Kč 

z toho: 
na učebnice, 
učební pomůcky 
a školní potřeby 

3a 1 720 Kč 

  na DVPP 3b 0 Kč 

  Skutečné výdaje na jednotku výkonu 

Přepočtený počet jednotek 4 40 osoba 

Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1 / ř.4 
12 141 

Kč/osoba 

Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2 / ř.4 8 869 Kč/osoba 

ONIV na jednotku výkonu ř.3 / ř.4 79,5 Kč/osoba 

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

ř.3a/ř.4 
43 

Kč/osoba 

Náklady na DVPP na jednotku výkonu ř.3b/ř.4 0 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.5 250 360 Kč/osoba 

Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 
250 360 

Kč/osoba 

Mzdové prostředky na nepedagogického 
pracovníka 

ř.2b/ř.5b 0,00 Kč/osoba 
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9.5 Upravený hospodářský výsledek 
 

Ukazatel Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 34 738,63 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 56 054 

Hospodářský výsledek z ostatních zdrojů 0 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2009…. (před zdaněním) 90 792,63 

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 -) 90 792,63 

 
 
9.6 Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
 

Ukazatel Stav k 31.12.2010 Návrh na rozdělení 

Ztráta z minulých let    0 

Rezervní fond  90 792,63 

Fond odměn    0 

Odvod do rozpočtu zřizovatele   0 

Celkem 90 792,63 

 
 
 9.7 Přehled inventarizovaného majetku 
 

Druh majetku přírůstky úbytky Stav k 31.12.2010 

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

02205 - hmotný investiční majetek 0,00 48 787,80 394 385,00 

028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 147 669,40 122 282,14 2 417 762,80  

018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 118 038,34 

Hmotný majetek (500,- - 3.000,-) 93 649,00 34 376,30 1 523 114,91 

Hmotný majetek - KABINETY(500,- - 3.000,-) 10 801,00 67 867,70  1 221 190,54 

Nehmotný majetek (500,- - 2.000,-) 1 250,00 0 146 995,50 

Celkem 253 369,40 273 313,94 6 383 842,69 

 
 

Zpracovala: Mgr. Jana Krákorová



Výroční zpráva 2010/2011                                 Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

10 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 
 Rozvojový program MŠMT „Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání“  - nákup 
školního vybavení pro žáky 1. ročníku základní školy. 

Rozvojový program MŠMT „Hustota“ a „Specifika“ - financován asistent pedagoga 
 

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 

 
Od 1.7.2011 je škola zapojena do projektu z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost EU peníze školám. Realizace projektu  bude probíhat celé následující školní roky 
2011/12, 2012/13. Projekt bude ukončen 31.12.2013. 

 
 

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 
- 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  

295 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Jana Krákorová 
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