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Část

ZÁKLADNÍ

ŠKOLA

1. Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace, je sídlištní
školou (sídliště Kamenný Vrch v městské části Střekov) pavilonového typu. Otevřena byla 1. září
1981.
Zřizovatelem školy je Statutární město Ústí nad Labem.
Škola se skládá z:
- pavilonu 1. stupně ve dvou podlažích s 10 učebnami, sborovnou, kabinety a hygienickým zázemím
- pavilonu 2. stupně v třech podlažích s 18 učebnami, kabinety a hygienickým zázemím
- centrálního pavilonu - v přízemí šatny, kovodílna, dřevodílna, přípravna, dvě tělocvičny (24x14 a
18x14 m) s šatnami a umývárnami se sprchami, v 1. poschodí vedení školy, dvě počítačové učebny,
aula, místnosti školní družiny, vše s hygienickým zázemím
- pavilonu školní jídelny - v přízemí sklady, v 1. poschodí školní kuchyně s kapacitou 450 jídel a
jídelnou se 150 místy u stolů, hygienické zázemí.
- v areálu je skleník s rozměry 15 x 15 m, záhony pro výuku pěstitelských prací
- v areálu je dále i samostatný dům pro školníka s bytem 4 + 1
Ve tříhektarovém oploceném areálu je školní multifunkční hřiště a hřiště fotbalové s umělým
povrchem.
Multifunkční hřiště se skládá z 200m dlouhé běžecké dráhy, sektorů pro výšku a dálku, uvnitř dráhy
se nalézá víceúčelové hřiště 36 x 45 m.
Ve škole mají své pobočky ZUŠ Neštěmice a Soukromá ZUŠ Výtvarné studio.
Za úplatu jsou pronajímány prostory pod tělocvičnami jako skladovací prostory.
Dále jsou pronajímány učebny, obě tělocvičny a obě hřiště.
Současná kapacita - uvedená v Registru škol - je 600 žáků. Poslední zařazení do školského rejstříku
je ze dne 29. 8. 2005 - viz příloha č. 1.
Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo základní školu 406 žáků ve 20-ti třídách, v mateřské škole
22 dětí v jedné třídě, dále ve školní družině 111 žáků 1. stupně ve čtyřech odděleních, ve školní
jídelně se stravovalo přibližně 250 žáků.
Ve školním roce 2019/2020 byli do školní družiny přijati všichni zájemci, tzn. žáci 1. a 2. ročníku a
několik žáků 3. a 4. ročníku.
Součástí školy je od 1.9.2000 odloučené pracoviště v Ústí n.L. - Svádov, Svatojakubská 94, kde jsou
dvě budovy. V jedné je umístěna jedna třída mateřské školy s kapacitou 22 dětí, hernou,
odpočívárnou, malou jídelničkou a hygienickým zázemím.
Městské Muzeum v Ústí nad Labem má ve Svádově pronajato 336m2 plochy pro deponování
sbírkového fundusu tohoto muzea.
Součástí mateřské školy ve Svádově je dále prostorná zahrada vybavená herními prvky.
Ve vedlejší budově je umístěna školní kuchyně s jídelnou, kapacita kuchyně je 50 jídel, 35 míst u
stolů.
Ve škole na Kamenném Vrchu je v provozu kiosek (spravovaný soukromou firmou) pro drobný nákup
žáků.
Škola je zapojena do projektu „Školní mléko" a „Ovoce do škol“, dodavatelem je v obou případech
společnost BOVYS.
2. Obory vzdělání
Výuka v základní škole probíhala podle Školního vzdělávacího programu platného od 1. 9. 2017.
Výuka v mateřské škole probíhala podle Školního vzdělávacího programu platného od 1. 9. 2017.
3. Zápis žáků do mateřské školy a do první třídy
Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021 proběhl ve středu 13. 5. 2020 a ve čtvrtek 14. 5.
2020. Bylo nově přijato šest dětí, s nástupem 1. 9. 2020, sedmi žadatelům bylo vydáno zamítavé
rozhodnutí ohledně přijetí k předškolnímu vzdělávání z kapacitních důvodů a jeden žadatel podal
zpětvzetí své žádosti. Kapacita mateřské školy byla naplněna na maximální hodnotu, tj. celkem 22
dětí.
Zápis do základní školy na školní rok 2020/2021 proběhl v úterý 28. 4. 2020 a ve středu 29. 4. 2020,
byli přijati všichni žadatelé. Do první třídy bylo zapsáno 59 žáků, šesti žákům byl umožněn odklad
školní docházky.
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4. Nákupy, opravy a rekonstrukce během školního roku
V průběhu školního roku byly z prostředků školy uskutečněny tyto akce:
Vymalování spojovací chodby do pavilonu 2. stupně, spojovací chodby ke školní jídelně a tří kabinetů
v pavilonu druhého stupně.
Nákup nového televizoru a nábytku do herny mateřské školy.
Nákup nového nábytku do školní jídelny na Kamenném Vrchu.
Nákup konvektomatu, sporáku a plynového kotle do školní jídelny na Kamenném Vrchu.
Nákup tří interaktivních tabulí a jednoho interaktivního televizoru do tříd.
Z prostředků zřizovatele byly uhrazeny tyto akce:
Rekonstrukce služebního bytu na Kamenném Vrchu (rekonstrukce elektřiny, topení a bytového
jádra).
Rekonstrukce střechy a stropů v budově školní jídelny ve Svádově.
Výměna podlahové krytiny v herně mateřské školy.
Výměna podlahové krytiny ve školní jídelně na Kamenném Vrchu.
5. Popis personálního zabezpečení činnosti školy ve školním roce 2019/2020
Pro školní rok 2019/2020 byl přijat do pracovního poměru Mgr. Jan Kohout, který vyučoval zeměpis a
přírodopis, Mgr. Lukáš Pašek na tělesnou výchovu a Mgr. AdélaTokarská, která vyučovala hudební a
občanskou výchovu. V průběhu školního roku odešly na mateřskou dovolenou tři vyučující. První
třídu převzala Mgr. Marcela Holešovská a druhý stupeň byl v oblasti dějepisu a českého jazyka
posílen o tři studenty UJEP
Nemocnost ostatních vyučujících byla ve školním roce 2019/2020 průměrná.
Během školního roku byl rozvrh hodin upravován vždy po odchodu zmíněných tří vyučujících na
mateřskou dovolenou.
Asistentky pedagoga působily ve školním roce 2019/2020 v těchto třídách: 2.B, 3.A, 3.B a 6.A.
V rámci projektu Šablony II působily ve škole tři školní asistentky. Jedna v mateřské škole, jedna na
prvním stupni základní školy a jedna ve školní družině.

Mgr.
PaedDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

příjmení, jméno
Bajáková Lucie
Brablcová Dana
Bučková Nikola

Hynková Petra
Klémová Nikola
Klinovská Nina
Kohout Jan
Kohoutová Blanka
Kolský Martin
Koucká Simona
Krajdlová Petra
Lejčková Marie
Limrová Jana
Mašitová Iva
Matoušek Josef
Pašek Lukáš
Pechová Lidmila
Polák Pavel
Smolíková Helena
Smyčková Renata
Soukupová Helena
Stará Pavlína
Šolcová Monika
Štekrová Karolína
Švecová Zdeňka
Tokarská Adéla

Tomková Barbora
Vinšová Petra

zařaz.
uč.ZŠ
ZŘ
uč.ZŠ
uč ZŠ
uč ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
Ř
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ
uč.ZŠ

VYCHOVATELKY
Arnoldová Lenka (asist.)
Bradová Ivana
Orságová Marie (asist.)
Píchová Petra (školní as.)
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Bartoň Miroslav
Bičánková Yveta
Heverochová Hana
Kaplanová Eva
Kudrnová Iveta
Nicková Pavlína
Pasternaková Pavla
KUCHAŘKY
Černá Zdeňka
Bielek Milan
Kejhová Ludmila
Kršňáková Jarmila
Petráčková Blanka
Smržová Radka
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6. Výsledky vzdělávání žáků (klasifikace, výchovná opatření, úspěšnost v přijímacím řízení na
střední školy)
Klasifikace žáků ve školním roce je nejlépe patrná z příloh této výroční zprávy, kterými jsou:
Přehled klasifikace školy za 1.pololetí – příloha číslo 13
Přehled klasifikace školy za 2.pololetí – příloha číslo 14
Výchovná opatření se jsou uvedena v příloze číslo 15 a 16 této výroční zprávy.
Opravné zkoušky vykonávali čtyři žáci.
Shrnutí výchovných opatření:
V 1. pololetí školního roku 2019/2020 měli tři žáci uspokojivé chování a žádný žák nebyl klasifikován
stupněm neuspokojivým.
Ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 měl jeden žák uspokojivé chování a žádný žák nebyl
klasifikováni stupněm neuspokojivým.
Odchod žáků na střední školy

Gymnázium

Sedmý
ročník
X

SŠ maturitní obor

X

SŠ učební obor

2

Osmý
ročník

Devátý
ročník

X

7

X
4

10
12

Na víceletá gymnázia se hlásilo ve školním roce 2019/2020 čtyři žáci, všichni byli přijatí.
7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů byla uskutečňována především v rámci hodin občanské
výchovy, prvouky a přírodovědy, dále při jiných vhodných příležitostech i v jiných předmětech probíraná témata:
- obecné poučení o nebezpečí návykových látek, kouření, alkoholismu
- přednášky, besedy s Policií nebo zdravotníky na téma - kriminalita, dopravní výchova, osobní
hygiena, právní vědomí
Akce ve školním roce 2019/2020
Září
Nestlé pro zdravé děti
2.r. Ovoce a zelenina
3.r. Pestrá strava
4.r. Hygiena potravin
5.r. Pitný režim
6.- 7.r. Vyvážená strava
7.- 8.r. Než užiješ alkohol, použij mozek
8.-9.r. Energie z potravy
2.A,B Hravě bez úrazu HOP Zdravotní ústav
Říjen
5.A,B,C Putování za zdravým jídlem HOP
Mediální gramotnost
7.r. Sociální sítě
8.r. Bezpečnost na internetu
9.r. Fake news, manipulace a skrytá reklama
Listopad
8.- 9.r. Tenkrát – představení k výročí 17. listopadu
9. r. Přírodovědné vzdělávání – projekt moderní výuka na SŠ
Únor
4.A,B Kyberšikana PČR
5. A,B.C Nornální je nekouřit
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6. – 9. r. MEMENTO – div. představení
Březen
2.A,B Hravě o hygieně
Červen
1.-4. Nornální je nekouřit
8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
termín

jméno

školení

17. 10

Štekrová

Výtvarné inspirace na čtvero ročních dob

17. 10

Brablcová

Výtvarné inspirace na čtvero ročních dob

22. 10.

Täuberová

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání

08. 11.

Vavrochová

Komunikace s rodiči

24. 06.

Kohout

Konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III

Celá sborovna se zúčastnila školení s názvem Formativní hodnocení žáků. Školení proběhlo v délce 4
hodin 19. 2. 2020 od 14:00 a školitelem byl Mgr. Ivan Růžička.
9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Kurzy:
Plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd - vždy jednou týdně v jednom pololetí po 1 hodině.
Lyžařský kurz od neděle 5. 1. 2020 do soboty 11. 1. 2020 - Souš v Jizerských horách.
Cykloturistický kurz – nekonal se z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
Škola v přírodě – nekonala se z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
10. Akce a projekty ve výuce
Škola se zapojila do projektu Šablony II s konkrétním názvem Vzdělávání pro všechny II, reg. číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012903.
V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno celkem dvanáct skupin doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem, dvě skupiny čtenářského klubu, dvě skupiny klubu zábavné logiky a dvě skupiny
komunikace v anglickém jazyce (vždy jeden na prvním stupni, jeden na stupni druhém). Z projektu
byla též financována školní asistentka v mateřské škole, školní asistentka na prvním stupni základní
školy a školní asistentka ve školní družině.
Akce uspořádané v mateřské škole
6. 9. – loutkové divadlo v MŠ „LENČINY ZPÍVÁNKY“ - pohádka „TRAMPOTY KONÍKA PEPÍKA“
13. 9. - keramika v MŠ „JABLÍČKO S ČERVÍKEM“ - ve spolupráci s rodinným centrem Slunečník
16. 9. - 20. 9. – výstava v MŠ ve spolupráci s rodiči „CO NÁM VYROSTLO NA ZAHRÁDCE“
23. 9. – Severočeské divadlo – pohádka „ČTYŘLÍSTEK A TALISMAN MOCI“
11. 10. - keramika v MŠ „MEDVÍDEK“ - ve spolupráci s rodinným centrem Slunečník
17. 10. – „VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ“
1. 11. - tradiční akce MŠ: „DRAKIÁDA“
19. 11. – keramika v MŠ „VÁNOČNÍ ZVONEČEK“ - ve spolupráci s rodinným centrem Slunečník
28. 11. – přednáška příslušníka Městské policie – „SMÍŠ X NESMÍŠ“ – prevence kriminality
5. 12. – tradiční akce MŠ: „MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“
10. 12. – „Vánoční dílnička v MŠ“- tvoření a soutěže ve spolupráci s rodinným centrem Slunečník
17. 12. – akce MŠ: „VÁNOČNÍ BESÍDKA“
15. 1. – loutkové divadlo v MŠ „LENČINY ZPÍVÁNKY“ - pohádka „O ZTRACENÉM BERÁNKOVI“
16. 1. - výlet s cestovní kanceláří TRYSK: „PLANETÁRIUM V TEPLICÍCH“
12. 2. - Severočeské divadlo – pohádka „PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ“
18. 2. - keramika v MŠ – „ŠAŠEK“ - ve spolupráci s rodinným centrem Slunečník
20. 2. – tradiční akce MŠ: „KARNEVAL“
3. 3. - „JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ“
1. 6. – tradiční akce MŠ „DĚTSKÝ DEN“
24. 6. - „ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY“ – STUŽKOVÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
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25. 6. – tradiční akce MŠ „LETNÍ SOUTĚŽ V KUŽELKÁCH“
Akce uspořádané v základní škole
září:
12.9. Společně na trhu práce – prezentační fórum Okresní hospodářské komory – 9.A,B
17.9. až 18.9. Nestlé pro zdravé děti – pitný režim – 1. a 2. stupeň
24.9. Projekt v rámci programu primární prevence
„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“ – 7.A,B
24.9. Dlabání dýní - ŠD
25.9. Projekt v rámci programu primární prevence „HRAVĚ BEZ ÚRAZU“ – 2.A,B
27.9. Vycházka na vyhlídku Sedlo – ŠD
30.9. Přespolní běh – žáci 2. stupně
říjen:
3.10. Soutěž 9. tříd v Severočeské vědecké knihovně
("Happening 5x5x5x5….aneb knihovna vážně nevážně") – 9.A
16.10. ÚSTECKÉ DĚTSKÉ SLYŠENÍ
Projekt - Národní informační centrum pro mládež
8.10. - 7.A,B - Sociální sítě
8.A – Bezpečnost na internetu aneb jak být v bezpečí na internetu
11.10. – 9.A,B - Fake news, manipulace a skrytá reklama aneb co mě na internetu ovlivňuje
22.10. Divadlo pro školní družinu „Na červenou stát“
31.10. Halloween – 1. až 4. ročník
listopad:
5. 11. Školní projekce filmového festivalu Jeden svět - oslavy 30. výročí od Sametové revoluce -film
„Tenkrát“ Roberta Sedláčka
7.11. Bobřík informatiky – 4. až 5. ročník
11.11. Laboratorní práce v rámci projektu „Přírodovědné vzdělávání, moderní výuka na SŠ“ Gymnázium v Jateční ulici – 9.A
12.11. Představení THE EASY ENGLISH THEATRE - One Day in London – 8. a 9. třídy
13.11. Exkurze – Praha – 5.A,B
14.11. Školní kolo dějepisné olympiády – 9.A,B
18.11. Celostátní kolo Logické olympiády, žák 5.B se umístil na 3. místě v krajské soutěži
20.11. Výtvarná a literární soutěž PČR „Zpomal prosím“ – 2. až 6. třídy
Literární soutěž: 1. místo žákyně ze 4.A, 2. místo žákyně z 5.B
Výtvarná soutěž: 1. místo žákyně ze 2.A
Postup do celostátního kola.
20.11. Olympiáda z Čj – školní kolo – mluvnická část – 8. a 9. třídy
21.11. Olympiáda z Čj – školní kolo – slohová část – 8. a 9. třídy
21.11. Koncert Pavla Nováka – 1. až 3. třídy
26.11. Florbal – okresní kolo mladších žákyň – 5. místo
26.11. MINIBURZA STŘEDNÍCH ŠKOL-prezentace středních škol z okresu Ústí nad Labem–9.A,B
26.11. Dopravní výchova – 4.A
28.11. Dopravní výchova – 4.B
prosinec :
7.12. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU NA STŘEKOVĚ - prodej vlastnoručně vyrobených předmětů s
vánoční tematikou ve stáncích
4.12. Návštěva knihovny Oddělení anglické literatury – v rámci Klubu anglické komunikace
5.12. Projekt – Mikuláš na nás nezapomněl – 1. až 4. třídy
5.12. Návštěva muzea – projekt „V lese“ – 3.A
9.12. Turnaj ve florbale – 1. až 9. třída
12.12. Exkurze – Praha – 6.A,B
12.12. Divadelní představení pro školní družinu „Budulínek Mandelinka“
13.12. Laboratorní práce v rámci projektu „Přírodovědné vzdělávání, moderní výuka na SŠ“ Gymnázium v Jateční ulici – 9.B
16.12. Vánoční dílničky – ŠD
16.12. ZOO Děčín – 7.B
18.12. EXKURZE DO DRÁŽĎAN - 7.A, 8.A,B
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18.12. Pohádkový písňostroj – 1. stupeň
19.12. EXKURZE DO PLANETÁRIA – 5. třídy
19.12. Výstava betlémů – 1.A.,3. a 4. třídy
20.12. Veselé vánoce na kameňáku
škola zapojena do Výstavy betlémů v kostele sv. Vojtěcha
škola zapojena do sbírky pro zvířecí útulek v Žimu
leden :
5.1. až 11.1 - Lyžařský kurz Černá Říčka – CHATA NA SOUŠI – Jizerské hory
8.1. Návštěva knihovny – 2.B
16.1. Okresní kolo dějepisné olympiády – 9. tř.
17.1. Divadelní představení Pinocchiova dobrodružství - Činoherní studio – 4.A,B
21.1. Okresní kolo Olympiády z českého jazyka – 9. tř.
22.1. ZOO – výukový program - Ekosystém les – 4.A, 3.C
30.1. Návštěva kina Cinema City Forum – 1. až 3. tř.
únor :
Krajské kolo soutěže "Zpomal, prosím". Literární soutěž, žákyně 4.A obsadila 1. místo a žákyně 5.B 2.
místo. Výtvarná soutěž, 1. místo obsadila žákyně z 2.A. Všechny postoupily do celostátního kola.
10. až 14.2. Projekt „Normální je nekouřit“ – 5. třídy
12.2. Divadelní představení - 1. až 2. tř.
13.2. Ochutnávka exotického ovoce v rámci projektu Ovoce do škol.
13.2. ZOO – výukový program Voda – 3.A
18.2. ZOO – výukový program Voda – 3.B
24.2. Představení pro 6. – 9. tř., RADEK JOHN: MEMENTO
březen :
3.3. Návštěva knihovny – 2.A
5.3. Recitační soutěž 2. až 5. tříd
10.3. Hravě o hygieně – 2. tř.
Další akce byly zrušeny z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.
červen
26. 6. Rozloučení s vycházejícími žáky
12. Inspekce a kontroly
Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – 7. 4. 2020
Závěry kontroly:
a) Plátce dodržuje ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
b) Kontrolou bylo zjištěno, že plátci pojistného vznikl v kontrolovaném období nedoplatek pojistného
ve výši 145,- Kč.
Schodek vznikl tím, že jeden ze zaměstnanců nahlásil plátci, že je za něj odváděno zdravotní pojištění
u jiného zaměstnavatele, avšak po ověření bylo zjištěno, že byl zaměstnán pouze na dohodu o
provedení práce.
Schodek byl plátcem vyrovnán.
Kontroly Krajskou hygienickou stanicí - 26. 11. 2019
V průběhu kontroly byly zjištěny následující nedostatky:
1. Poškození obkladu sloupu v kuchyni.
2. Stěny v manipulační chodbě v 1.NP mají poškozený povrch.
3. Poškozená podlaha v jídelně.
Protože provozní rozpočet školy neumožňuje odstranění těchto závad z finančních důvodů, požádal
ředitel školy písemně zřizovatele školy, o odstranění těchto nedostatků k 31. 8. 2020. Veškeré
nedostatky byly do tohoto data odstraněny.
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Kontrola HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ÚSTECKÉHO KRAJE – 15. 10. 2020
V průběhu kontroly byly zjištěny následující nedostatky:
Bod 2.3.4 - Vzhledem ke skutečnosti, že kontrolovaná osoba provozuje činnosti, u kterých nejsou
běžné podmínky pro zásah, je povinna zpracovat DZP. Byla předložena DZP formou operativní karty,
kterou zpracoval dne 1. 9. 2013 pan J. Kulhavý, OZO. Kontrolou DZP bylo zjištěno, že v textové části
chybí popis únikových cest (zda se jedná o chráněné nebo nechráněné) a v grafické části chybí
znázornění zdrojů vody pro hašení požárů (nejbližší venkovní požární vodovod).
Způsob odstranění nedostatků:
DZP bylo v textové i grafické části doplněno.
Kontroly ze strany zřizovatele školy (Magistrát města Ústí nad Labem) ve školní jídelně
mateřské školy - 14. 10. 2019.
Výše uvedenou kontrolou byly zjištěny následující nedostatky:
1. Byl porušen ČL. 4, odst. 3. směrnice č. 2/2017 – při výpočtu finanční normy v měsíci dubnu
2019 došlo k použití chybné ceny za jednu odhlášenou svačinu u dítěte ve věkové kategorii 7
– 10 let, čímž došlo k rozdílu ve výpočtu finanční normy na spotřebu potravin o -1,00 Kč.
Zjištění školy: Bylo zjištěno, že hospodářka školní jídelny ve Svádově porušila výše uvedenou
směrnici tím, že při odhlašování odpolední svačinky jednoho dítěte ve věkové kategorii 7 – 10 let
místo 8,- Kč za svačinku vykázala přeplatek 9,- Kč.
Opatření: Hospodářka školní jídelny ve Svádově byla poučena o nutnosti dodržovat směrnice.
Zákonní zástupci dítěte budou vyzváni k vrácení částky 1,00 Kč.
2. Byl porušen § 123, odst. 2. zák. 561/2004 Sb. – za jedno dítě s odloženou školní docházkou
byla v MŠ ve 2. čtvrtletí 2019 neoprávněně vybrána úplata za předškolní vzdělávání. Rozdíl
ve výši 1 200,00 Kč se následně projevil v součtu zaúčtovaných výnosů z prodeje služeb na
účtech č. 60240 a 60250.
Zjištění školy: Byla překontrolována platná směrnice k výši úplaty za vzdělávání a školské služby v
mateřské škole (směrnice č. 5/2018 platná od 1. 9. 2018) a bylo konstatováno, že je plně v souladu
s platnou legislativou. Seznámení s touto směrnicí písemně potvrdila hospodářka školní jídelny ve
Svádově paní Radka Smržová, viz příloha tohoto opatření k odstranění nedostatků.
Opatření: Hospodářka školní jídelny ve Svádově byla důrazně poučena o nutnosti dodržovat platné
směrnice. Zvlášť v případě výběru těchto úplat. Zákonným zástupcům dítěte bude s omluvou chybně
vybraná částka vrácena.
Audit – Zpráva nezávislého auditora
Nezávislý audit zpracovala firma MIRÓ Audit Services, s.r.o. s tímto závěrem:
Seznam zjištěných nedostatků – bez závad.
13. Spolupráce s dalšími institucemi a se zahraničím
Škola je zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce do škol. Dodavatelem je v obou případech
společnost BOVYS.
Škola je zapojena do projektu na podporu technických řemesel „Dobrá volba“, který realizuje Střední
průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková
organizace.
14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Škola čerpá prostředky v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II.
V rámci této výzvy MŠMT schválilo škole projekt s názvem Vzdělávání pro všechny II, registračního
čísla CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012903.Realizace projektu probíhá v období od 1. 9. 2019 do 31. 8.
2021.
Cílem projektu je zlepšit úroveň vzdělání žáků základní školy formou doučování, poskytnout vybraným
dětem a žákům podporu formou školních asistentů a v poslední řadě proškolit vybrané vyučující v
dovednostech, které bezprostředně použijí ve své práci.
V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno celkem dvanáct skupin doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem, dvě skupiny čtenářského klubu, dvě skupiny klubu zábavné logiky a dvě skupiny
komunikace v anglickém jazyce (vždy jeden na prvním stupni, jeden na stupni druhém). Z projektu
byla též financována školní asistentka v mateřské škole, školní asistentka na prvním stupni základní
školy a školní asistentka ve školní družině.
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15. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Nikdo ze zaměstnanců školy není odborově organizován, na půdě školy nepůsobí žádná odborová
organizace. Veškeré informace, se kterými se ČMOS na vedení školy obrací, jsou předávány
zaměstnancům. Jiná odborová organizace vedení školy o spolupráci nepožádala.
16. Ekologie a environmentální výchova
Na škole probíhá průběžné sbírání starého papíru, PET lahví a víček od těchto lahví. Za školní rok
2019/2020 bylo sebráno 9 100 kg papíru. Díky mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví
nemohly být některé sběry realizovány.
Dále se na environmentální výchově podílí školní recyklační program Recyklohraní, aneb Ukliďme si
svět. V rámci tohoto projektu probíhá ve škole zpětný sběr starých elektrospotřebičů a baterií.
Environmentální výchova probíhá v každém ročníku, je součástí Školního vzdělávacího programu
mateřské i základní školy. Je začleněna do jednotlivých předmětů nebo je vyučována jako průřezové
téma formou projektů. Jsou to například projekty:
Den Země, Voda, voda, samá voda, Lesy v okolí Ústí nad Labem a Odpady a lidská společnost.
17. Zabezpečení speciální výchovy a vzdělávání
Žáci, kteří mají doporučení ze školského poradenského zařízení, mohli docházet do skupin, ve kterých
probíhala pedagogická intervence nebo do předmětů speciální pedagogické péče. Ostatní žáci
ohrožení školním neúspěchem mohli docházet do skupin doučování, vytvořených na základě projektu
Šablony II.
Všichni žáci, kteří mají navržen ze školského poradenského zařízení individuální vzdělávací plán, ho
mají zpracovaný. Tento plán je průběžně vyhodnocován dle platné legislativy.
18. Počítačová gramotnost pedagogických pracovníků, ICT a ICT ve výuce.
Po celý školní rok probíhala výuka ve vybraných hodinách v multimediálních učebnách výpočetní
techniky a ve třinácti učebnách vybavených interaktivními tabulemi. Dalších šest učeben je vybaveno
dataprojektorem.
V průběhu školního roku byly zakoupeny dva dataprojektory do dvou tříd na druhém stupni a jeden
interaktivní televizor s úhlopříčkou 65“ do pavilonu prvního stupně.
Všechny počítače jsou na škole vybaveny operačním systémem Windows10 a kancelářským balíkem
Microsoft Office 2016.
V pavilonech školy funguje bezdrátová počítačová síť WI-FI.
Vyučující mají k dispozici notebooky, většina z nich je dotykových, pořízených v rámci projektu
Dotyková zařízení ve výuce.
Firma Centropol, a.s. darovala škole sedmnáct kusů použitých LCD monitorů s poměrem stran 16 : 9,
které byly použity v „malé“ počítačové učebně a nahradily dosavadní LCD monitory s poměrem stran
4 : 3.
Celý školní rok byl bezproblémově používán čipový systém a objednávání přes internet pro výdej jídel
ve školní jídelně.
V jarních měsících byl na všechny vchody do školy instalován čipový docházkový systém.
19. Vnější a vnitřní hodnocení vzdělávacího procesu
Vnějším evaluačním nástrojem bylo testování devátých tříd společností SCIO ze znalostí z českého
jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů, v případě dalšího zájmu i z anglického jazyka.
Veškeré výstupy z tohoto testování posloužily jako zpětná vazba pro vedení školy a učitelů o stavu
vzdělávání na naší škole.
Vnitřní hodnocení školy probíhá na základě Plánu kontrolní činnosti pro daný školní rok. Veškerá
zjištění jsou předávána pedagogickým pracovníkům základní školy, mateřské školy a provozním
zaměstnancům.
20. Mimořádná volna, omezení a přerušení výuky
Největším omezením výuky bylo přijetí Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Od 11. 3.
2020 byla prezenční výuka zrušena a nahrazena formou distanční. Učitelé předávali materiály k výuce
v hlavních předmětech žákům hlavně přes internetové stránky školy. Celkem proběhlo do 26. 6. 2020
celkem 15. etap tohoto zadání. Zpětná vazba probíhala formou e-mailové komunikace, ale také přes
jiné platformy, včetně sociálních sítí.
Od 11. 5. 2020 bylo na základě uvolnění karanténních opatření umožněno žákům devátých tříd
návštěvu školy z důvodu přípravy na přijímací zkoušky. Výuka probíhala tři vyučovací hodiny denně
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v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk. Výuka byla ukončena před přijímacími
zkouškami, a to 5. 6. 2020.
Od 25. 5. bylo umožněno nepovinné vzdělávání žákům prvního stupně, které probíhalo do 30. 6.
2020, kdy bylo rozdáno vysvědčení. Vzdělávání probíhalo od 7:00 do 11:45, žákům prvního až třetího
ročníku bylo umožněno účastnit se zájmového vzdělávání do 17:00.
Od 9. 6. 2020 se mohli žáci druhého stupně účastnit třídnických hodin dle zveřejněného
harmonogramu.
Mateřská škola ve Svádově byla rozhodnutím Rady města Ústí nad Labem uzavřena 16. 3. 2020 a
opětně otevřena 18. 5. 2020 za splnění patřičných hygienických opatření.
Veškerá přítomnost dětí a žáků byla podmíněna vyplněným a odevzdaným čestným prohlášením,
které zveřejnilo MŠMT.
V průběhu školního roku 2018/2019 došlo k těmto dalším omezením nebo přerušením výuky:
Ředitelské volno z ekonomických a provozních důvodů proběhlo ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2020.
Provoz mateřské školy byl přerušen od 29. 6. do 31. 8. 2020 z důvodu rekonstrukce střechy a stropů
v budově mateřské školy.
21. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové
organizace v oblasti poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.
Stav za školní rok 2019/2020:
počet podaných žádostí o informace
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem
počet poskytnutých výhradních licencí
počet stížností podaných podle § 16a /důvody jejich

Důvody podání stížnosti podle § 16a a způsob vyřízení
Poř.č.
Důvod podání stížnosti
Způsob vyřízení
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0
0
0
0
0
0

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,
Nová 1432/5, příspěvková organizace, PSČ 400 03

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020
Část

MATEŘSKÁ

ŠKOLA

Všeobecně:
Mateřská škola je součástí školy. Nachází se ve Svádově, Svatojakubská 94, PSČ 403 22 vzdálenost od hlavní budovy v Ústí n.L. - Střekov, sídliště Kamenný Vrch, je asi 5 km.
Je umístěna v oploceném areálu, skládá se ze dvou budov - vlastní budova mateřské školy, kde je v přízemí herna, odpočívárna, velká tělocvična
(24 x 14 m), kabinet, malá jídelnička, hygienické zázemí.
- ve vedlejší budově (asi 50 m vzdálené) je školní jídelna - kuchyně, jídelna, hygienické
zázemí.
Mateřská škola má kapacitu 22 dětí, ve sledovaném školním roce byla kapacita plně vytížena.
Provoz mateřské školy zajišťují:
- pedagogičtí pracovníci
Vavrochová Milena, SPgŠ pro učitelství v MŠ, úvazek 1,000
Šárka Täuberová, SPgŠ pro uč. MŠ, úvazek 1,000
- školní jídelna
Smržová Radka, hospodářka, úvazek 0,500
Kršňáková Jarmila, kuchařka, úvazek 0,750
- práci domovníka a uklízečky zabezpečuje paní Smržová Radka s úvazkem 0,600
Celkem tedy provoz mateřské školy zajišťují 4 pracovníci s přepočteným úvazkem 3,850.
Děti jsou vzdělávány podle zpracovaného vlastního Školního vzdělávacího programu, o každém dítěti
je vedena dokumentace - Záznam o pozorování dítěte.
Děti v rámci pobytu v mateřské škole navštěvují alespoň 1x v měsíci různá divadelní a kulturní
vystoupení. Další akcí je účast dětí v keramické dílně.
V předvánočním čase je pořádána besídka pro rodiče a v červnu se koná slavnostní rozloučení
s předškoláky.
Příspěvek rodičů na pobyt dětí v mateřské škole: je 400 Kč/měsíc.
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Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,
Nová 1432/5, příspěvková organizace, PSČ 400 03

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020
Část

ŠKOLNÍ

JÍDELNY

Všeobecně:
- součástí školy jsou dvě školní kuchyně s jídelnami:
KAMENNÝ VRCH: Nová 1432/5 , 400 03 Ústí nad Labem
- kapacita je 450 jídel, 150 míst u stolu, denně se vaří průměrně 250 jídel
- ceny obědů ve sledovaném školním roce:
skupina 7 až 10 let
skupina 11 až 14
skupina 15 let a starší
zaměstnanci školy
cizí strávníci

= 21,- Kč
= 23,- Kč
= 24,- Kč
= 26,- Kč včetně příspěvku z FKSP
= 52,- Kč

- provoz je zajišťován 4 zaměstnankyněmi včetně vedoucího, celkový přepočtený počet je 4,000
SVÁDOV: Svatojakubská 94, 403 22 Ústí nad Labem - Svádov
- kapacita je 50 jídel
- 30 míst u stolu
- stravné ve sledovaném školním roce:
nar. 1. 9. 2014 a mladší = 30,- Kč (včetně svačinek)
nar. do 31. 8. 2014 = 32,- Kč (včetně svačinek)
zaměstnanci školy = 26,- Kč včetně příspěvku z FKSP
cizí strávníci = 52,00 Kč
- provoz je zajišťována dvěma zaměstnankyněmi - jedna hospodářka s úvazkem 0,500
- jedna kuchařka s úvazkem 0,750
Celkem přepočtený počet je 1,250.
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