
Výroční zpráva 2011/2012                                 Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

 

 

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

 

 
 

 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
 

za školní rok 2011/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Jana Krákorová, ředitelka 
 
 
 
 
 
V Žatci dne 3. 10. 2012 



Výroční zpráva 2011/2012                                 Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny 

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 do 31.12.2011 Svatopluk Štěpánek, JUDr. Karel Krčmárik  
 zástupci zřizovatele od 01.01.2012 Mgr. Zdeňka Hamousová, Eva Grimeková  

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/01 Základní škola denní český 9 let 400 Platné ne 

 
 
Vzdělávací programy 1. až 9.  ročník ŠVP ZV – Škola moderní komunikace 
  

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. 2011 
 

 
třída 

pracovní poměr na 
dobu neurčitou / z 

toho bez kvalifikace 

pracovní poměr na dobu 
určitou / z toho bez 

kvalifikace 

počet žen / mužů 
 

1. stupeň 6 / 0 0 / 0 6 / 0 

2. stupeň 9 / 2 1 / 1 9 / 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 a 1 učitelka z 1. stupně jsou na MD (z toho 2 z 2.stupně bez kvalifikace),. 
 
2.2 Změny v průběhu školního roku 
 
1. stupeň:  
-  25.8.2011 uzavřen nový pracovní poměr s kvalifikovanou učitelkou na dobu neurčitou 
 
2. stupeň: 
- 1.9.2011 nastoupila učitelka na 2. stupeň na dobu určitou do 30.6.2012 
- 7.9.2011 nastoupil za dlouhodobě nemocnou učitelku 2. stupně zástup – nekvalifikovaný učitel na 

dobu určitou do 30.6.2012 
- 19.9.2011 nastoupila rodilá mluvčí na dobu určitou do 30.6.2012 
- učitelka 2. stupně odešla k 30.9.2012 do starobního důchodu (funkce ZŘŠ) 
- k 6.3.2012 učitelka 2. stupně nastoupila po dlouhodobé pracovní neschopnosti na MD (PPM) 
- u jednoho nekvalifikovaného učitele na 2. stupni byl prodloužen pracovní poměr na dobu určitou do 

30.6.2012 znovu na dobu určitou, a to do 30.6.2013 
-  u kvalifikované učitelky na 2. stupni byl prodloužen pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2012 na 

dobu neurčitou 
 
vychovatelky 
- k 1.9.2011 byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou (na pozici vychovatelky byl do 30.6. 2011 

druhý pracovní poměr na dobu určitou) 
 
správní zaměstnanci 
- nenastala žádná změna 
 
 
2.3 Komentář ředitelky 
 

Ve školním roce 2011/2012  byla  na1. stupeň přijata nová kvalifikovaná učitelka. Na 2. Stupeň byla 
přijata absolventka pedagogické fakulty, u které se v průběhu školního roku předpokládalo získání plné 
kvalifikace. Hned na začátku školního roku byly řešeny problémy s dlouhodobou pracovní neschopností 
učitelky z 2. Stupně (následně MD).  Jako zástup za tuto učitelku byl přijat nekvalifikovaný učitel do 
pracovního poměru na dobu určitou. V průběhu září byla přijata rodilá mluvčí (pracovní poměr na dobu 
určitou) - výuka anglického jazyka. Do starobního důchodu odešla učitelka 2. Stupně z pozice ZŘŠ. 

Po změnách v průběhu roku je z celkového počtu 28 zaměstnanců  25 žen – 5 žen je na mateřské 
dovolené. Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 37 let.  

Na 1.stupni je 6 učitelů – žen. Na 2.stupni je z 10 učitelů - 8 žen. Ve školní družině pracují 2 
vychovatelky – ženy. Škola zaměstnává 5 správních zaměstnanců – 4 ženy. 

Pedagogický sbor  2. stupně se postupně stabilizuje a kvalita se stále zvyšuje. Kvalita a stabilita 
pedagogického sboru na 1. stupni je dlouhodobě velmi dobrá. Změny v pedagogickém sboru jsou 
způsobeny pouze nástupem učitelek na MD popř. odchodem do starobního důchodu. 
 

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 zapsaných pro 12-13 z toho počet odkladů  z toho po odkladu 10 - 11  

36 6 9 

 
 
3.2 Údaje o přijetí do školy 
 

počet prvních tříd počet přijatých žáků počet žáků k 30. 9. 2012 

1 32 32 

 
 
Zpracovala: Ing. Zdeňka Celbová 
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4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Ve školním roce 2011/2012 byli žáci vzděláváni podle ŠVP ZV - Škola moderní komunikace. 
 
Počty žáků školy 
 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek 

2011-12 2012-13 k 30.9.11 k 30.9.12 k 30.9.11 k 30.9.12 k 30.9.11 k 30.9.12 

--- 1. --- 32 --- 14 --- 18 

1.A 2.A  20 21  10 11 10  10 

1.B 2.B  19 19  10 10  9 9 

2. 3. 26 26 10 10 16 16 

3. 4. 22 22 9 8 13 14 

4. 5. 22 19 10 9 12 10 

5. 6. 21 20 10 8 11 12 

6. 7.  17 17  8 8  9 9 

7.A 8.A 20 21 14 14 6 7 

7.B 8.B 21 20 13 12 8 8 

8. 9. 26 24 10 8 16 16 

9. --- 17 --- 8 --- 9 --- 

celkem  231 241 112 112 119 129 

 
1. r. 2011-12  :  1.st 130, 2.st. 101 
2. r. 2012-13  :  1.st 139, 2.st. 102 

 
Počet žáků školní družiny 
 

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

v školní družině 

2 45 38 

 

 
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 %) 

7 (39%) 10 (57%) 1 (6%) 

 

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

5 13 

 
Úspěšnost u přijímacích zkoušek 
 

přijato žáků v 1.kole 
přijímacího řízení 

příjímací řízení bez přijímacího řízení 

5 (28 %) 5 (28%) 13 (72%) 
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4.1 Hodnocení žáků školní rok 2011-2012 
 
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.A 18 18 2 2 0 0 0 0 

1.B 19 16 0 2 0 0 0 1* 

2. 23 22 3 2 0 1 0 0 

3. 13 15 8 6 0 0 0 0 

4. 8 10 12 10 0 0 0 0 

5. 8 8 11 11 1 1 1 1* 

6. 4 4 7 9 4 4 2 0 

7.A 3 3 15 15 2 3 0 0 

7.B 1 1 18 18 1 1 1 0 

8. 4 4 20 20 2 2 0 0 

9. 2 1 13 15 1 0 0 0 

celkem 103 102 109 109 11 13 4 0 
   §38 

 
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.A 0 0 0 0 0 0 

1.B 0 0 0 0 0 1 

2. 0 0 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 1 1 

6. 0 2 0 0 2 2 

7.A 2 0 0 1 0 0 

7.B 4 2 2 2 1 1 

8. 2 1 0 0 0 0 

9. 0 1 0 0 0 0 

celkem 8 6 2 3 4 4 

 
 
4.1.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasif. 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.A 20 20 0 0 0 0 

1.B 19 18 0 0 0 0 

2. 26 25 0 0 0 0 

3. 21 21 0 0 0 0 

4. 20 20 0 0 0 0 

5. 21 20 0 0 0 0 

6. 17 17 0 0 0 0 

7.A 21 20 0 0 0 0 

7.B 21 20 0 0 0 0 

8. 26 26 0 0 0 0 

9. 16 16 0 0 0 0 

celkem 228 223 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.A 0 0 0 6 

1.B 0 0 0 6 

2. 0 0 0 4 

3. 0 0 0 4 

4. 0 0 0 4 

5. 0 0 0 4 

6. 0 0 0 5 

7.A 0 0 0 2 

7.B 0 0 4 8 

8. 0 0 1 7 

9. 0 0 0 0 

celkem 0 0 5 50 

 
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.A 0 0 0 0 0 0 

1.B 0 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 1 

3. 3 4 0 0 0 0 

4. 1 4 0 0 0 0 

5. 8 2 1 1 0 0 

6. 9 18 0 0 1 1 

7.A 6 8 0 1 2 1 

7.B 31 24 0 7 3 2 

8. 28 17 1 4 4 0 

9. 11 2 2 3 0 3 

celkem 97 79 4 16 10 8 

 
4.1.6 Komisionální přezkoušení žáků 

třída 
pochybnosti o správnosti hodnocení opravné zkoušky 

1. pololetí 2. pololetí  

1.A 0 0 0 

1.B 0 0 0 

2. 0 0 1 

3. 0 0 0 

4. 0 0 0 

5. 0 0 0 

6. 0 0 0 

7.A 0 0 0 

7.B 0 0 0 

8. 0 0 1 

9. 0 0 0 

celkem 0 0 0 
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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.A 0 0 0 0 

1.B 0 0 0 1* 

2. 0 1 0 0 

3. 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 

5. 1 1 1 1* 

6. 4 4 2 0 

7.A 2 3 0 0 

7.B 1 1 1 0 

8. 2 2 0 0 

9. 1 0 0 0 

celkem 11 12 4 2 

 žáci v zahraničí      
 
4.2 Přehled absence žáků 

třída 
celkem omluvená neomluvená 

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

1.A 535 696 535 683 0 13 

1.B 742 948 742 948 0 0 

2. 1052 944 1052 944 0 0 

3. 1072 904 1072 904 0 0 

4. 954 913 954 913 0 0 

5. 839 912 839 912 0 0 

6. 1030 1001 1030 961 0 40 

7.A 1293 1374 1235 1266 58 108 

7.B 973 946 970 933 3 13 

8. 1153 1662 1147 1634 6 28 

9. 711 988 697 982 14 6 

celkem 10354 11288 10273 11080 81 208 

 

Zpracovala:  Ing. Zdeňka Celbová 
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5 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)  2011/12 VYHODNOCENÍ 
 

Podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně 
patologických jevů u dětí a mládeže č.j. 14514/2000-51 představuje MPP základní nástroj prevence v resortu 
školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho naplňování vyplývá ze Strategie prevence sociálně patologických jevů 
u dětí a mládeže v působnosti MŠMT na období let 2005-2008 a dále mj. z vyhlášky MŠMT ČR č.72/2005 
Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. 

 
Minimální preventivní program školy byl vypracován vyučujícími, byl projednán a schválen 

pedagogickou radou.  
Následující hodnocení MPP je provedeno za školní rok 2011/2012. Podklady poskytli jednotliví 

pedagogičtí pracovníci a ředitelství školy. 
Náš MPP je zaměřen zejména na témata „Zdravý životní styl“ a „Škola bez drog“. Snažili jsme se 

posílit informovanost žáků nejenom v těchto oblastech, ale také u jiných sociálně patologických jevů. Naším 
cílem bylo směřovat veškeré aktivity k naplnění tohoto cíle. Mimo jiné jsme se snažil  vytvářet příznivé 
sociální klima - stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci a 
předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům 

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

selhávání žáků. 
 
Třídní učitelé v rámci organizačních pokynů na začátku školního roku probrali se žáky školní řád a 

ostatní vnitřní předpisy, kde se žáci dozvěděli i o problematice drog a sociálně patologických jevů. Při každé 
školní akci mimo budovu školy jsou žáci vždy znovu poučeni pedagogickými pracovníky o bezpečném 
chování. 

Přestože jsme nejmenší školou v Žatci a snažíme se ze všech sil předcházet negativním jevům 
ohrožujícím mravní výchovu mládeže (např. motivace žáků, jak nakládat s volným časem – organizace 
nejrůznějších zájmových kroužků), ani naše škola se letos některým negativním jevům neubránila. 
 
5.1 Problémy sociálně – patologických jevů 

V průběhu školního roku jsme věnovali náležitou pozornost otázkám prevence patologických jevů. 
Prevence se zaměřovala na všechny oblasti  - kouření, šikana, alkohol, kriminalita, záškoláctví, rasismus. 
Otázky primární prevence byly vhodně zařazovány do výuky jednotlivých předmětů a učitelé využívali 
vhodných forem práce s dětmi. Např. na 1. stupni učitelé v nejrůznějších předmětech (při čtení, v prvouce, 
přírodovědě, ale i v matematice a v jednotlivých výchovách) působí na děti formou rozhovorů, vyprávění, 
dramatizace, především v oblasti chování, šikany a vzájemných vztahů (žák – spolužák, žák – rodič, žák – 
učitel/vychovatel). Žáci 1. stupně se zúčastnili několika divadelních představení zaměřených na nebezpečí 
setkání s cizími lidmi, s alkoholem, týrání.  V pátých ročnících se uskutečnila beseda s Policií ČR ohledně 
šikany.  

 
Na 2. stupni se těmto úkolům věnují nejvíce učitelé občanské a rodinné výchovy. V těchto hodinách 

se žáci učili řešit problémové a konfliktní situace a odmítat násilí slovní a fyzické. Zároveň je tato 
problematika zmiňována i ve výuce ostatních předmětů (zeměpis, tělesná výchova apod.). 

V sedmém ročníku proběhla úspěšná intervence ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou 
poradnou v Žatci. V rámci boje proti kyberšikaně se žáci účastnili projektu www.najdi.seznam.cz. 
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. S příslušníkem Policie ČR se uskutečnila beseda na téma Trestné činy a trestní odpovědnost 
mladistvých. Policie ČR připravila zajímavou besedu i s ukázkami o prevenci zneužívání návykových látek. 
Žáci devátého ročníku se účastnili projektu SPAM, který byl zaměřen na nácvik jednání v krizových 
situacích. 

 V rámci programu zdravého životního stylu a ve spolupráci s Městskou policií Žatec proběhly 
projekty Recyklujeme a Třídění odpadů, na kterých spolupracovali žáci 1. i 2. stupně. Pro žáky druhého 
stupně byla připravena beseda s gynekologem a porodní asistentkou. Také každoroční návštěva Festivalu 
malých divadelních forem, který pořádá příspěvková organizace Kamarád Lorm, pomáhá k rozvoji tolerance 
a vzájemného pochopení. 

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

Dětem jsou předávány informace o možnostech, kde mohou v případě problémů hledat pomoc pro 
sebe, či pro své kamarády. Dětem jsou připomínána telefonní čísla či adresy organizací zabývajících se 

http://www.najdi.seznam.cz/
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podobnou problematikou – linky důvěry, různé poradny, pracovníci obce (streetworkové) apod. Ve škole je 
schránka důvěry a na webových stránkách školy byla pro tento účel vytvořena e-mailová adresa. 

  
Ke zhodnocení efektivity prevence využíváme různé ankety, dotazníková šetření, rozhovory, diskuze 

apod. S výsledky a závěry šetření jsou seznámeni všichni pracovníci a podle charakteru zjištění s těmito 
údaji dále pracujeme a přijímáme odpovídající opatření.  

 
Na škole pracuje školní parlament, kterému v 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 radách, pracovních 

poradách apod. K dispozici jsou videokazety s odbornou tématikou, odborné publikace, časopisy, aj. 
Úzce jsme spolupracovali se SVP, PPP, odd. soc.-právní ochrany dětí, Policií ČR, K centrem, 

Městskou policií Žatec, Vězeňskou službou ČR. 
Žáci se obraceli na výchovnou poradkyni a metodičku prevence se svými problémy a jak žáci, tak i 

rodiče, si mohli domluvit schůzku i mimo stanovené konzultační hodiny. 
 
5.2 Informovanost rodičů 

Rodiče jsou třídními učiteli vždy na prvních třídních schůzkách v polovině listopadu opakovaně 
seznámeni se školním řádem a informováni hlavně o problematice drog, záškoláctví, kontrole absencí dítěte 
ve škole, šikaně a vydírání. Jsou upozorněni na nutnost sledování volného času svého dítěte (vědět s kým 
se dítě přátelí, kde tráví volný čas, připomínáme nebezpečí party apod.), nabízíme možnosti využívání 
volného času dětí v zájmových kroužcích školy, sportovních i jiných oddílech, domech dětí, ZUŠ apod. Dále 
se rodiče 8. a 9. ročníků měli možnost setkat se zástupci SŠ, SOŠ a pracovníkem poradenského zařízení 
ohledně profesní orientace. Rodiče jsou informovaní zápisy a sděleními v žákovské knížce, písemnými 
sděleními, informačními letáky.  Mohou také využít webových stránek školy, kde také najdou potřebné 
dokumenty, informace či odkazy. Rodiče jsou dále informování formou individuálních konzultací. 
 
5.3 Metody práce v oblasti  

Při realizaci prevence učitelé využívali kromě klasických forem – slovo, papír, tabule, křída… i 
vhodné videokazety, knihy, brožury, interaktivní tabuli, letáky, programy či informace na internetu. Využívali 
skupinové práce, práce ve dvojicích se stanovenými pravidly, samostatné práce k vyhledávání informací 
v tisku, encyklopediích – při práci na projektech 

Dále na 1. stupni formou dramatizace, her vyučující vedli děti ke komunikaci, vytváření sociálních 
dovedností (jak se chovat k cizím lidem). Při vycházkách seznamovali děti s rizikovými místy v okolí školy 
(injekční stříkačky apod.). Navštěvovali také kulturní, divadelní a filmová představení.      

Na 2. stupni se díky projektovému vyučování mohli žáci blíže seznámit s děním kolem sebe, rozvíjet 
spolupráci mezi sebou samými - besedy, praktická cvičení a vhodné dramatizace umožňují výcvik sociálně 
psychologických dovedností, řešení problémových rizikových situací apod. 

Velmi často vyučující využívají interaktivní tabule a internet. 
 
 
5.4 Nejčastěji  řešené problémy ve škole          

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

V rámci nežádoucího chování řešíme nejčastěji záškoláctví, nevhodné chování žáků (hrubost, 
agresivní napadání spolužáků - fyzické i slovní). O tomto chování a jejich řešení jsou vedeny příslušné 
zápisy.  

Oproti loňskému roku se s příchodem nových žáků nepodařilo minimalizovat záškoláctví, ale 
podařilo se omezit projevy vandalismu a šikany. 
Úspěšné je udržení nabídky mimoškolních aktivit, prohlubování spolupráce s pedagogickými centry a 
poradnami.  
 
5.5 Tematické celky věnované prevenci sociálně patologických jevů 
  
5.5.1 1. stupeň  

(na 1. stupni odpovídá pořadí témat většinou také časovému zařazení ve školním roce) 
 
1. ročník –  u lékaře, péče o zdraví, výživa, lidské tělo 
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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,…) 
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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 
 
  
 
 
Zpracovala: Mgr. Jana Šilhavá (VP) 
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6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
6.1 Institucionální vzdělávání 
      

6.1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Bc. Silvie Svobodová pokračuje ve studiu na FŽP UJEP – získání magisterského titulu. Po ukončení bude 
navazovat  studium pedagogiky, nebo studium v oblasti pedagogických věd 
 
Bc. Lenka Chrzová – UJAK Vychovatelství SPPG  
 
6.1.2  Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Mgr. Šilhavá Jana – studium pro výchovné poradce – UK Praha - ukončení v listopadu 2011 
Mgr. Davidová Kamila – studium pro výchovné poradce – UK Praha - ukončení v listopadu 2011 
Mgr. Grafnetrová Iva –studium k výkonu specializovaných činností (Koordinátor ICT) – NIDV 
 
6.1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

   
Ing. Celbová Zdeňka - Zvyšování odborných kompetencí - řízení školy 
  - Zvyšování osobnostních kompetencí 
  - Vzdělávací seminář pro pedagogy přírodovědných předmětů 
  - GAMABETA 2007 
Mgr. Gregoríková Lenka - English Interaction 
Mgr. Korbášová Gabriela - Zvyšování odborných kompetencí - řízení školy 
  - Zvyšování osobnostních kompetencí 
  - English Interaction 
Mgr. Krákorová Jana - Zvyšování odborných kompetencí - řízení školy 
  - Zvyšování osobnostních kompetencí 
Mgr. Rousek Petr - Práce s IT II. pro mírně pokročilé 
Mgr. Svobodová Eva - English Interaction 
Bc. Svobodová Silvie - Vzdělávací seminář pro pedagogy přírodovědných předmětů 
  - GAMABETA 2007 
  - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Mgr. Šilhavá Jana - Zvyšování odborných kompetencí - řízení školy 
  - Zvyšování osobnostních kompetencí 
  - English Interaction 
 
 
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. Ve 
školním roce2011-12  škola vzhledem k objemu finančních prostředků uspořádala vlastní vzdělávací akce, 
kdy využila odborných znalostí vlastních zaměstnanců v oblasti práce s programy Word, Exel a Power Point.
  
 
6.3 Ostatní vzdělávání  
Mgr  Čambalíková Ivana - English Interaction soukromě 
Mgr. Davidová Kamila - Aj včetně konverzace soukromé hodiny 
     - English Interaction 
Mgr. Gregoríková Lenka  - Aj včetně konverzace soukromé hodiny 
Bc. Jobák  Miroslav   - English Interaction 
Mgr. Miklošová  Anděla  - English Interaction 
Bc. Svobodová Silvie   - English Interaction 
Mgr. Šilhavá Jana  - Aj včetně konverzace soukromé  
Ing. Celbová Zdeňka  - Interní školení Word + Excel,  Power Point I., II. 
Mgr  Čambalíková Ivana - Interní školení Word + Excel, Power Point I., II. 
Mgr. Davidová Kamila  - Interní školení Word + Excel,  Power Point I., II. 
Mgr. Grafnetrová Iva  - Interní školení Power Point I., II. 
Bc. Chrzová Lenka  - Interní školení Word + Excel  
Bc. Jobák  Miroslav  - Interní školení Word + Excel,  Power Point I., II. 
Mgr. Korbášová Gabriela - Interní školení Word + Excel,  Power Point I., II. 
Mgr. Krákorová Jana  - Interní školení Power Point I., II. 
Mgr. Majerová Eva  - Interní školení Word + Excel,  Power Point I., II. 
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Mgr. Miklošová Anděla  - Interní školení Word + Excel,  Power Point I., II. 
Mlčochová Zuzana  - Interní školení Word + Excel 
Mgr. Rousek Petr   - Interní školení Word + Excel,  Power Point I., II. 
Mgr. Svobodová Eva  - Interní školení Word + Excel,  Power Point I., II. 
Bc. Svobodová Silvie  - Interní školení Word + Excel,  Power Point I., II. 
Mgr. Šilhavá Jana   - Interní školení Word + Excel,  Power Point I., II. 
Mgr. Šupejová Štěpánka - Interní školení Word + Excel,  Power Point I., II. 
Bc. Jobák  Miroslav   - Práce na IT ve škole 
Mgr. Miklošová Anděla  - Tvořivá škola 1,2 
Mgr. Šupejová Štěpánka - Ekoateliér 
Bc. Chrzová Lenka  - Ekoateliér 
Bc. Svobodová Silvie  - Enviromentální regionální správa 
Ing. Celbová Zdeňka  - Seminář ke změnám právních předpisů 
Mgr. Krákorová Jana - Seminář ke změnám právních předpisů 
 
  
    
 
Zpracovala: Mgr. Jana Krákorová 
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7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 2011- 12 
 
 O aktivitách školy a úspěších našich žáků jsme veřejnost informovali nejen na našich webových 
stránkách www.zszatec.cz, ale i v regionálním tisku a televizi.   
 
 
7.1 Akce pro veřejnost  
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

Akce pro veřejnost 

15.12.11 1. a 2. stupeň Vánoční akademie velmi zdařilé, velká návštěvnost 

15.12.11 1. a 2. stupeň Vánoční besídka pro MŠ dětem z MŠ se akce líbila 

17., 
18.1.2012 

1. a 2. stupeň Dny otevřených dveří akce pro MŠ a pro veřejnost 

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

příjemná atmosféra, úspěšné 

26.06.12 1.stupeň Rozloučení se školou akce MP Žatec 

 

 

7.2 Kulturní a vzdělávací akce 
 

datum třída, stupeň název akce stručné hodnocení 

kulturní 

19.10.11 1. stupeň Kamarád Lorm zajímavé, velmi se líbilo 

21.10.11 6., 7. třída Jupiáda představení vhodné pro menší děti 

21.10.11 1. a 2. stupeň Když najdeš přítele velmi se líbilo, každý žák dostal CD 

24.10.11 4.- 6. třída Jak jsem potkal skřítka aktivní účast žáků 

08.11.11 2.- 5. tř. Hodina zpívání velmi povedené představení 

prosinec 
11 1., 2., 3. tř. Vánoce v knihovně zajímavé, poučné 

01.03.12 4. tř. Tajemství lesní vůně zajímavé, velmi se líbilo 

06.03.12 1. třídy Pasování prvňáčků motivující pro budoucí čtenáře 

28.03.12 8. tř. Velikonoční výstava hezké, inspirativní 

30.03.12 5. tř. Koncert P. Nováka představení se líbilo 

11.04.12 2. stupeň Pohádky J. Wericha vystoupení nebylo přínosné 

14.04.11 2. stupeň Velikonoce v knihovně tradičně pěkně připravené, úspěšné 

24.04.12 1. tř. Kluk z plakátu vystoupení se líbilo 

25.05.12 1. stupeň Koncert sever. filharmonie nepřiměřené věku 

vzdělávací 

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

15.11.11 1. , 2. stupeň Loutkářství pěkné, poučné 

16.11.11 8., 9. tř. soutěž ISLOT infor.matematická soutěž 

22.11.11 5. tř, 2. stupeň Gotika –život rytířů poučné, úspěšné 

28.11.11 6., 7. tř. Pythagoriáda zajímavé úlohy 

28.11.11 9. tř Výstava NP a CHKO velmi zajímavé 

01.12.11 5. tř. Pythagoriáda přínosné 

10.01.12 3. -5. tř. Koza nekouří!  pořad nesplnil naše očekávání 

22.02.12 4. tř. Pravěk velice zajímavá výstava 

březen 2.- 9. tř. Matematický klokan tradiční soutěž 

04.-05.12 7. tř. Soutěž www. najdiseznam.cz zábavná soutěž pro děti 

24.05.12 9. tř. SPAM+ primární prevence poučné, modelové situace 

http://www.zszatec.cz/
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exkurze a výlety 

30.09.11 8., 9. tř. Zoopark Chomutov dětem se líbilo, vhodné pro výuku 

06.10.11 7. tř. Skanzen Březno u Loun velice poučné, žákům se líbilo 

05.12.11 9. tř. Úřad práce Louny poučné 

22.12.11 6., 8., 9. tř. IMAX Praha – 3D film velmi dobře vybraný film 

23.04.12 7., 9. tř. Ekofarma Žatec pěkné, velký zájem žáků 

26.04.12 5.- 9. tř. Výstava HUMAN Body zajímavý program pro žáky 

21.05.12 5., 6., 9. tř. Putování antickým světem program byl přínosný pro žáky 

přednášky 

25.01.12 6. -9. tř. Primární prevence poučné 

13.02.12 6. -9. tř. Výchova ke zdraví, prevence poučné 

28.03.12 3., 5. tř. Prevence patol. chování poučné a užitečné 

12.06.12 1. a 2. stupeň Prezentace Armády ČR akce se žákům líbila 

14.06.12 6. -9. tř. Obnovitelné zdroje energií zajímavá přednáška 

ostatní 

05.12.11 1. stupeň Mikulášská nadílka velmi oblíbená akce na naší škole 

01.06.11 1. stupeň Soutěže ke Dni dětí sportovně zábavné dopoledne 

28.06.12 9. třída Rozloučení se školou závěrečná akademie 

besedy 

05.10.12 1. stupeň Invalidé mezi námi seznámení s životem invalidů 

 
 
 
7.3 Sportovní akce 
 

datum 
třída, 

stupeň 
název akce stručné hodnocení 

29.09.11 4.,5.tř. + 2.st. Přespolní běh bez úspěchu 

23.11.11 6. - 9. tř. Halová kopaná bez umístění 

08.12.11 6.,7. tř. Florbal (chlapci) 2. místo 

12.01.12 2. stupeň Turnaj ve stolním tenise akce školy pro naše žáky 

21.02.12 2. stupeň Pohár o ministra školství bez umístění 

04.04.12 2. stupeň Velikonoční laťka  bez umístění 

17.04.12 5. třída Turnaj ve vybíjené 3. místo 

10.05.12 2. stupeň Pohár rozhlasu žáci se umístili  na 1., 2. místě 

31.05.12 1. stupeň Atletický trojboj pěkná organizace, bez umístění 

4 zápasy 2.a 3. třída Turnaj v minivolejbale 2. místo  

06.06.12 8., 9. třída Minifotbal bez umístění 
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7.4 Projekty naší školy 
 
7.4.1 Projektové dny 

název projektu 
datum 
realizace 

cílová 
skupina 

cíle projektu 

Ochrana 
člověka za 
mimořádných 
situací 

21.6.12 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 

 
  
7.4.2 Školní projekty 

název projektu 
datum 

realizace 
cílová 

skupina 
cíle projektu 

Slované a 
Germáni 

říjen- 
listopad 

7.třídy 

* Snaha, co nejvíce přiblížit dětem dobu středověkého 
slovanského osídlení pomocí názorné představy o životě 
v minulosti, kterou žáci získají ve skanzenech – věrohodná 
ukázka života tehdejších lidí 
* Seznámit žáky s místy, které vypovídají o minulosti v jejich 
regionu – skanzen Březno u Loun, a osvětlit jim, co je 
skanzen, co v něm nalezneme, k čemu slouží atd. 

 
Významné 
události 
 

celý rok 9.tř. 

* Rozvíjet u žáků vlastní historické vědomí, poznávání a 
upevňování nejvýznamnějších společenských událostí a 
osobností. 

 
Loutkoherectví 
 

listopad - 
prosinec 

5.tř.+7.A 
* Navázat spolupráci mezi žáky I. a II. stupně. 
* Získat žáky k četbě a posílit jejich vztah k literatuře obecně 

Kniha mého Já prosinec 6.,7.A, 8., 9. 

* vést žáky k sebepoznání, sebereflexi, sebehodnocení, k 
uspořádání životních hodnot 

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

Vědomostní 
soutěž 

prosinec 2., 5. 
* Navázat spolupráci mezi žáky 2. a 5. třídy. 

J. Trnka 
únor-
duben 

2.-5.tř. 

* Seznámit žáky s tvorbou a osobností Jiřího Trnky, 
porovnávání s jinými ilustrátory. Čtení, práce s textem, 
recitace a následné předvedení dramatizovaných pohádek. 
Tvorba loutek, ilustrací a kreseb motivovaných  dílem J. 
Trnky 

Zámořské 
objevy 

březen - 
duben 

7.A 
* Seznámit žáky s důvody zámořských cest, s různými 
objeviteli a jejich cestami, a s dopadem zámořských objevů 
na společnost na prahu novověku 

Co se kde 
stalo 
 

školní rok 
2011/212 

9.tř. 
* Rozvíjet u žáků vlastní historické vědomí, poznávání a 
upevňování nejvýznamnějších společenských událostí a 
osobností. 

Zdravé zuby 
Zdravé 
zuby 

1.st. 
* Prevence zubního kazu, ústní hygiena, pracovní listy 

"Jak chránit 
Zemi" 

duben 9.tř. 
* vést žáky k aktivní ochraně životního prostředí formou 
vlastních návrhů reálných způsobů ochrany životního 
prostředí 
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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 

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 

Sběr papíru celý rok všichni * Naučit žáky třídit odpad 
* Motivace žáků – věcné ceny  

 
 
7.6 Akce školní družiny 
 

 datum název akce stručné hodnocení 

21.09.11 Beseda s MP Žatec poučné, žáci se zapojili 

12.10.11 pohdka O Badynce výchovné, zaměřeno na eko 

15.10.11 Dva střevíčky pro Popelku veselé představení 

26.10.11 Divadlo kouzel Pavla Kožíška zábavné 

29.10.11 Strašidelný zámek líbilo se 

12.11.11 Divadlo Spejbla a Hurvínka hezké 

16.11.11 Eliščiny pohádky nemělo úspěch 

30.11.11 Josífek a Maruška mají děťátko dětem se líbilo 

01.12.11 Beseda s chovatelkou ex. zvířat poučné 

14.12.11 Sněhová královna veselé představení 

16.12.11 Vánoční besídka ŠD krásná atmosféra 

19.12.11 Vystoupení v pečovatelském domě dojemné, úspěšné 

18.01.12 Beseda se zubním lékařem poučné 

23.01.12 Beseda s lesníkem tradičně pěkné 

25.01.12 Křemílek  a Vochomůrka moc pěkné představení 

11.02.12 Ať žijí duchové pěkné, zábavné 
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15.02.12 Čertík Culínek hezké představení 

24.02.12 Maškarní bál zábavné odpoledne  

25.02.12 Kocour v botách představení nemělo úspěch 

14.03.12 Čert a Káča veselé představení 

25.04.12 O Pračlovíčkovi dětem se líbilo 

28.04.12 Muzeum strašidel chudá expozice 

14.05.12 Vystoupení ke Dni matek krásná atmosféra 

25.05.12 Exkurse u hasičů pěkné a poučné 

26.05.12 Výlet do ZOO a DINO parku pěkný výlet 

16.05.12 Kocour Mikeš písničkové představení 

13.06.12 Kominíček a Štěstí děti se bavily 

19.06.12 Jízda na koni ke Dni dětí děti se zapojily 

23.06.12 Výlet do ZOO Ústí nad Labem malá účast žáků 
 

 
7.7  Zájmové kroužky 
 

název kroužku počet zařazených žáků 

Náprava SUP 1. stupeň 3 

Angličtina pro 4. a 5. tř. 10 

Výtvarný – 1. st. 12 

Sportovní – 2. - 4. tř. 13 

Hra na flétnu 11 

Procvičování učiva  7 

Angličtina pro 1. a 2. tř. 11 

Náprava SPU - 8. tř. 4 

Orientální tance 14 

Náprava SPU – 6. a 7. tř. 4 

Sportovní – 2. stupeň 12 

Užité umění 11 

Celkem 12 kroužků 112 

 
 
7.8 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, Ing. Zdeňka Celbová
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8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
 Ve školním roce 2011/2012 proběhla ze strany České školní inspekce na naší škole kontrola 
v termínu 10.11 – 15.11. 2012.Úplné znění Inspekční zprávy je uloženo na webových stránkách  ČŠI 
(http://zpravy.csicr.cz/upload/2011050349.pdf ) a webovýc stránkách školy 
 
8.1 Předmět inspekční činnosti 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou 
podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období. Zjišťování 
a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho souladu s právními 
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 
Posuzované období: školní roky 2008/2009 až 2010/2011 a školní rok 2011/2012 do data inspekční činnosti. 
 
8.2 Závěry, celkové hodnocení školy 

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. 
Při přijímání ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání škola respektuje zásady rovného přístupu. 

Příkladným způsobem zohledňuje individuální a speciální vzdělávací potřeby žáků. 
Zpracovaný ŠVP ZV je v souladu s požadavky školského zákona a zásadami RVP ZV, jeho změny a 

inovace jsou odůvodněné, vycházejí z potřeb školy. 
Prostorové a materiální podmínky umožňují realizaci vzdělávacího programu. Rizikem je špatný 

technický stav a vybavení tělocvičny. Příkladem dobré praxe je upravenost, výzdoba a čistota tříd a všech 
společných prostor školní budovy.  

Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu jsou použity v souladu s účelem, na který byly 
poskytnuty. 

Personální podmínky z hlediska kvalifikovanosti, věkového složení a stability pedagogického sboru 
umožňují úspěšnou realizaci ŠVP ZV. Podpora začínajícím učitelům je všestranná a systematická. Pro 
učitele jsou vedením školy vytvořeny optimální podmínky pro další vzdělávání, které probíhá v souladu s 
potřebami školy. 

Škola vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání, v jeho průběhu přijímá účinná opatření k zajištění 
ochrany zdraví žáků. Velmi dobře nastavené preventivní systémy minimalizují výskyt rizikového chování 
žáků. 

Vzdělávací a mimoškolní aktivity školy podporují rozvoj žákovy osobnosti se zřetelem na věkové a 
individuální zvláštnosti. V průběhu vzdělávání se většina pedagogů snaží cíleně rozvíjet klíčové kompetence 
žáků a dosáhnout požadovaných výstupů podle ŠVP ZV. Vedení žáků k vzájemnému hodnocení a 
sebehodnocení je pravidelně realizováno všemi vyučujícími. 

Organizace vzdělávání a systémy řízení jsou plně funkční. Vedení školy vychází z jasné koncepce, 
kvalitního vlastního hodnocení a fungujících kontrolních mechanizmů. Na strategii školy participují 
pedagogičtí pracovníci i školská rada. Činnost školy pozitivně ovlivňují partnerské vztahy. Řízení školy je na 
úrovni příkladu dobré praxe. 

Výsledky vzdělávání škola systematicky monitoruje a vyhodnocuje. Úspěšnost žáků ve vzdělávacím 
programu je na požadované úrovni. 
 

 
Zpracovala: Mgr. Jana Krákorová 

http://zpravy.csicr.cz/upload/2011050349.pdf
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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 8 404 240 8 404 240 

z toho 
- Platy 6 077 270 6 077 270 

- OON 25 000 25 000 

Limit počtu 
zaměstnanců 

23,31 22,39 

O
ri

e
n

ta
č
n

í 

u
k
a
z
a
te

le
 

Odvody 2 073 259 2 073 259 

FKSP 60 770 60 770 

ONIV  167 941 167 941 

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.) 453 911,15 137 001,09 

   Fond investiční 208 942,89 83 159,34 

Účelové prostředky kapitoly MŠMT  0 1 641 494* 

Další zdroje - finanční sponzorské dary  0 19 500 

* kapitolu 33123 bude škola čerpat do 31.12.2013 
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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 8 404 240 8 404 240 0 

z toho 
  
  

- Platy 6 077 270 6 077 270 0 

- OON 25 000 25 000 0 

- Ostatní 
(pojistné + 
FKSP + 
ONIV+PN) 

2 301 970 2 301 970 0 

33015 
Neinvestiční dotace – 
Hustota a specifika -
asistent pedagoga 

103 276 103 276 0 

33017 

Neinvestiční dotace – 
Školní potřeby pro žáky 1. 
ročníku základního 
vzdělávání 

32 000 32 000 0 

33027 
Neinvestiční dotace  -
Posílení plat. úrovně ped. 
prac. s VŠ vzděláním 

311 850 311 850 0 

33123 EU peníze školám 1 194 368 426 747,20 * 

- 
Neinvestiční dotace 
celkem 

1 641 494 873 873,20 0 

*dotaci je nutné vyčerpat  do 31.12.2013 

 
 
9.4. Počet výkonů  
 

Součást školy Počet výkonů ve školním roce Přepočtený 
počet výkonů k 30.9.2010 k 30.9.2011 

1 2 3 4 

Základní škola 208 231 216 

Školní družina 44 45 44 

 
Poznámka: Sloupec 4   =  8 * sloupec 2 + 4 * sloupec 3 
                  12  
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9.5 Upravený hospodářský výsledek 
 

Ukazatel Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 0 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 36 234 

Hospodářský výsledek z ostatních zdrojů 0 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12. 2011…. (před zdaněním) 36 234 

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 -) 36 234 

 
 
9.6 Přerozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
 

Ukazatel Stav k 31.12.2010 Návrh na rozdělení 

Ztráta z minulých let    0 

Rezervní fond  36 234 

Fond odměn    0 

Odvod do rozpočtu zřizovatele   0 

Celkem 36 234 

 
 
 9.7 Přehled inventarizovaného majetku 
 

Druh majetku přírůstky úbytky Stav k 31.12.2011 

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 550 439,8 35 622,75 2 932 579,85  

018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 26 376,80 0 144 415,14 

Hmotný majetek (500,- - 3.000,-) 192 414,40 98 217,83 1 617 311,48 

Hmotný majetek - KABINETY(500,- - 3.000,-) 5 790,00 30 066,00 1 196 914,54 

Nehmotný majetek (500,- - 2.000,-) 48 674,10 1 040,00 194 629,60 

Celkem 825 685,10 166 936,58 7 042 591,21 

 
 

Zpracovala: Mgr. Jana Krákorová 
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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 
Rozvojový program MŠMT „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským 

vzděláním – financování platových tarifů a nenárokových složek platů pedagogů s vysokoškolským 
vzděláním. 
 

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 (7.1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách). 
Realizace projektu  bude probíhat celé následující školní roky 2011/12, 2012/13. Projekt bude ukončen 
31.12.2013. 

Od 1.1. 2012 je škola partnerskou školou projektu Výuka matematiky pomocí aplikací z reálného 
života aneb matematika není věda (7.1.1  Zvyšování kvality ve vzdělávání). Projekt je realizován ve 
spolupráci se Základní školou Žatec, Komenského alej 749, okres Louny. 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 
- 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. 
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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 
- SPC Měcholupy, 439 31 Měcholupy 1, tel.: 415 722 508, e-mail:specialniskola@lzs-mecholupy.cz, 
- 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 

Policie ČR, Louny, Mánesova 320, 440 53 Louny, tel.: 974 437 651, 415 652 946, e-mail: 
lnoop@mvcr.cz 

- o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum, Tř. Budovatelů 2957 Most 434 01, tel.: +420 774 
680 013, e-mail: os.mosty@seznam.cz 

 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Jana Krákorová 
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