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VÝROČNÍ

ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY
ve školním roce 2014/2015

podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona
č. 561/2004Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Název školy

Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102

Adresa školy

Základní škola
U Nových lázní 1102/4
415 01 Teplice

Právní norma

právní subjektivita - příspěvková organizace

IZO

102 465 321

Zřizovatel školy

Statutární město Teplice
adresa: náměstí Svobody 2
415 95 Teplice

Datum zařazení do sítě

22. 5. 1996

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Salačová Simona

Statutární zástupkyně školy

Mgr. Sedláčková Daniela

Webové stránky školy

www.zslazne.cz

E–mail

sekretariat@zslazne.cz

Školská rada od

1. 1. 2006

Charakteristika školy
Škola

poskytuje

základní

vzdělání,

zabezpečuje

výuku

talentovaných

ţákŧ,

prŧměrných

i podprŧměrných ţákŧ formou diferenciace výuky. V prŧběhu školního roku realizuje projektové vyučování,
v prŧběhu roku je realizován celoroční projekt pod názvem „Toulky Evropou“. Pro ţáky 1. stupně umoţňuje
v odpoledních hodinách vyuţívání pěti oddělení školní druţiny. Ţákŧm téţ zajišťuje rŧzné volnočasové aktivity,
především mimoškolní činnost v zájmových krouţcích, které vedou převáţně pedagogové školy. Zabezpečuje
kvalitní výuku, individuálně pečuje o integrované ţáky, pro které je zřízena téţ náprava SPU na 1. i 2. stupni.
Nápravu mohou navštěvovat i ţáci s podpŧrným programem. Všichni ţáci i rodiče mají moţnost vyuţívat
konzultačních hodin jednotlivých učitelŧ.
Škola je situovaná v lázeňské oblasti města v příjemném prostředí. Je umístěna v šesti budovách:
Budova U Nových lázní 1102/4

8 tříd 2. stupně a 4 třídy 1. stupně

Budova U Nových lázní 1102/4

Středisko praktické ekologické výchovy - areál pro výuku
pěstitelských prací

Budova U Nových lázní 1102/4

tělocvična

Budova U Nových lázní 1103/12

8 tříd 1. stupně /1 - 3. tř./ a 3 oddělení ŠD

Budova U Nových lázní1103/12

tělocvična

Budova Pod Doubravkou 1478/ 11

školní jídelna a 2 oddělení ŠD
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V některých případech umístění znamená jisté obtíţe, se kterými se škola v prŧběhu školního roku
vyrovnává. Patří mezi ně přecházení do tělocvičen, do školní druţiny, školní jídelny, zvýšená dozorová činnost.
Součástí školy je ekologické středisko, tři skleníky jsou stavebně opraveny a slouţí k výuce. Areál je
přizpŧsoben téţ k výuce v přírodě, neboť má rozlehlý pozemek pro pěstitelské práce. Budovy jsou v dobrém
technickém stavu. Budovy se kaţdé dva roky malují a dle plánu probíhají na škole investiční akce a úpravy. Pro
ţáky 5. - 9. tříd jsou nově nainstalovány šatní skříňky. V současné době se dokončuje výměna podlahy
v tělocvičně. Kaţdý rok je prováděna prověrka BOZP, její závěry a poţadavky z ní plynoucí jsou odesílány
zřizovateli. Pravidelně probíhají revize a kontroly. Vybudováno je multifunkční hřiště, které slouţí nejen pro
výuku tělesné výchovy, ale i volnočasovým aktivitám ţákŧ. Jednotlivá oddělení školní druţiny jsou moderně a
vkusně vybaveny.
Vnitřní prostory školy se prŧběţně obnovují a dovybavují. Plně vyhovující jsou výškově nastavitelné
stoly a lavice, téţ nábytek ve třídách je vkusný a vyhovuje potřebám výuky. Vybavení tříd je vţdy laděno do
stejné barvy. Ve třídách jsou nainstalované převáţně bílé tabule. Ve škole mají ţáci k dispozici učebnu
výpočetní techniky, fyziky a chemie, učebnu jazykŧ, hudebnu, školní dílnu, školní kuchyňku, učebnu výtvarné
výchovy, ţákovskou knihovnu. V učebnách je nainstalováno 8 interaktivních tabulí, 12 interaktivních setŧ E
beam, vizualizér v učebně fyziky.

Součásti školy a jejich kapacita
Škola je zařazena do sítě škol od 22. 5. 1996, účinností od 1. 4. 2000 byla provedena změna v zařazení
do sítě škol, škola sdruţuje :
1. Základní škola

kapacita 580 ţákŧ

2. Školní druţina

kapacita 100 ţákŧ

3. Školní jídelna

kapacita 550 strávníkŧ

Odloučená pracoviště školy
1.

415 01 Teplice, Pod Doubravkou 1478

2.

415 01 Teplice, U Nových lázní 1103/12

II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborŧ vzdělání
a Rámcové vzdělávací programy:

79-01-C Základní škola

Výchovně vzdělávací program školy
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro

1. – 9. ročník

ţivot, ne pro školu
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Poradní orgány školy
Pedagogická rada
Metodické sdruţení školní druţiny
Předmětová komise 1. stupeň : Jazyk a jazyková komunikace
Předmětová komise 1 stupeň : Matematika a její aplikace. Informační a komunikační technologie
Předmětová komise 1 stupeň : Člověk a jeho svět
Předmětová komise 1. stupeň : Člověk a svět práce. Člověk a zdraví. Umění a kultura
Předmětová komise 2 stupeň : Jazyk a jazyková komunikace. Člověk a společnost
Předmětová komise 1. a 2. stupeň : Cizí jazyky
Předmětová komise 2. stupeň : Matematika a její aplikace. Informační a komunikační technologie
Předmětová komise 2.s tupeň: Člověk a příroda
Předmětová komise 2. stupeň : Umění a kultura. Člověk a zdraví. Člověk a svět práce. Pěstitelství

III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Přehled pracovníkŧ školy
Fyzický počet interních pedagogických pracovníkŧ školy

34

Přepočtený počet interních pedagogických pracovníkŧ školy

31,75

Fyzický počet interních pedagogických pracovníkŧ / bez ŠD/

29

Přepočtený počet interních pedagogických pracovníkŧ školy /bez ŠD/

28

Fyzický počet nepedagogických pracovníkŧ školy

15

Přepočtený počet nepedagogických pracovníkŧ

12,625

Fyzický počet nepedagogických pracovníkŧ školy /bez ŠJ/
Přepočtený počet nepedagogických pracovníkŧ školy /bez ŠJ/

9
6,625

IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy
Počet ţákŧ, kteří přešli na víceletá gymnázia

12

Počet ţákŧ, kteří přešli na konzervatoř

0

Počet ţákŧ, kteří přešli do speciálních škol z 1. stupně

0

Počet ţákŧ, kteří přešli do speciálních škol ze 2. stupně

0

Počet ţákŧ, kteří se dostavili k zápisu k povinné školní docházce a následně byli přijati

70

pro školní rok 2014/2015 do 1. třídy
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V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání ţákŧ podle tříd
1. pololetí

2. pololetí

PV

P

N

Neh

2. st.

3. st.

PV

P

N

Neh

2. st.

3.st

1. A

24

1

0

0

0

0

25

0

1

0

0

0

1. B

25

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

2. A

20

2

0

0

0

0

19

4

0

0

0

0

2. B

19

5

0

0

0

0

21

3

0

0

0

0

2. C

19

2

0

0

0

0

19

1

2

0

0

0

3. A

16

7

0

0

0

0

14

9

1

0

0

0

3. B

22

4

0

1

0

0

20

6

0

0

0

0

3. C

16

6

0

0

0

0

16

7

1

0

0

0

4. A

19

10

0

0

0

0

21

8

0

0

0

0

4. B

14

11

0

0

0

0

15

11

0

0

0

0

5. A

16

6

0

0

0

0

16

6

0

0

0

0

5. B

9

12

0

0

0

0

10

11

0

0

0

0

1.st.

219

66

0

1

0

0

220

66

5

0

0

0

6. A

10

14

0

0

0

0

12

12

0

0

0

0

6. B

7

11

1

0

2

0

5

15

0

0

2

0

7. A

4

16

1

0

2

0

5

16

0

0

1

0

7. B

12

11

1

0

0

0

16

7

0

0

0

0

8. A

6

12

1

0

0

0

8

11

0

0

0

0

8. B

3

14

2

0

0

0

3

15

1

0

0

1

9. A

5

9

3

0

0

0

5

11

1

0

0

0

9. B

9

9

1

0

0

0

8

11

0

0

0

0

2.st.

56

96

10

0

4

0

62

98

2

0

3

1

CELKEM

275

162

10

1

4

0

282

164

7

0

3

1

PV– prospěl s vyznamenáním

NTU – napomenutí třídního učitele

P – Prospěl

TD – třídní dŧtka

N – Neprospěl

TD – třídní dŧtka

Nen – Nehodnocen

P – pochvaly v ţákovské kníţce za soutěţe a olympiády aj.
PL – pochvalné listy k vysvědčení
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Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání ţákŧ
1. pololetí
275

2. pololetí
282

Počet ţákŧ, kteří prospěli

162

164

Počet ţákŧ, kteří neprospěli

10

7

Počet ţákŧ, kteří byli nehodnoceni

1

0

Počet ţákŧ s 2. stupněm z chování

4

3

Počet ţákŧ s 3. stupněm z chování

0

1

Počet ţákŧ, kteří prospěli s vyznamenáním

V prŧběhu školního roku ţáci 9. ročníku se zúčastnili výběrového zjišťování výsledkŧ ţákŧ v počátečním
vzdělávání, a to v oblasti přírodovědní a společenskovědní.
Celkem 18 ţákŧ třetích tříd se zúčastnilo testování SCIO ze znalostí českého jazyka, matematiky a prvouky.
Celkem 5 ţákŧ ze 6. A se zúčastnilo testování znalostí českého jazyka, matematiky a obecně-studijních
předpokladŧ.
Vyuţívání testŧ pro 5. ročník ze vzdělávacího portálu http://www.zkousej.cz.

Údaje o výchovných opatřeních
1. pololetí

2. pololetí

NTU

TD

ŘD

P

PL

NTU

TD

ŘD

P

PL

1. A

0

0

0

552

9

0

0

0

392

9

1. B

0

0

0

1 098

9

0

0

0

454

8

2. A

0

0

0

223

2

4

0

0

327

4

2. B

0

0

0

396

3

5

0

0

364

2

2. C

0

0

0

74

8

0

1

0

108

6

3. A

4

1

0

368

2

3

0

0

322

4

3. B

7

2

0

164

1

12

3

1

128

1

3. C

4

1

0

321

3

6

2

0

244

1

4. A

12

1

0

70

3

12

3

0

55

4

4. B

6

0

0

103

5

7

4

0

57

5

5. A

1

0

0

51

1

2

1

0

62

2

5. B

12

3

1

133

0

11

2

2

59

0

6. A

4

2

0

83

7

6

0

0

75

5

6. B

10

4

3

64

1

8

3

2

57

7

7. A

8

5

1

77

4

3

1

2

89

8

7. B

1

0

1

48

6

3

2

0

55

6

8. A

9

3

0

14

4

7

3

2

26

4

6

8. B

11

2

1

29

2

8

5

0

24

2

9. A

3

3

0

50

1

3

2

0

29

2

9. B

6

3

1

53

0

5

2

3

29

0

CELKEM

98

30

8

3 971

71

105

34

12

2956

80

Údaje o zameškaných hodinách ve školním roce
Počet zameškaných hodin celkem

1. pololetí

2. pololetí

16 553

24 354

21
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Z toho počet zameškaných hodin neomluvených

Třída

1. A

Zameškané
omluvené hod. 1.
Pol.
561

Zameškané
neomluvené hod.
1. Pol.
0

Zameškané
omluvené hodiny
2. pol.
1 240

Zameškané neomluvené
hodiny
2. pol.
0

1. B

497

0

1 132

0

2. A

610

0

1 004

0

2. B

567

0

899

0

2. C

864

0

1 335

0

3. A

899

0

1 307

0

3. B

716

0

1 333

0

3. C

701

0

1 017

0

4. A

786

0

1 433

0

4. B

802

0

1 047

0

5. A

758

0

1 033

0

5. B

555

0

509

0

1.stupeň

8 316

0

12 157

0

6. A

1 310

0

1 422

0

6. B

773

6

1 299

0

7. A

602

0

1 135

5

7. B

1 177

0

2 108

0

8. A

1 051

0

1 342

0

8. B

1 005

6

1 390

0

9. A

1 064

0

1 674

0

7

9. B

1 234

9

1 822

0

2.stupeň

8 216

21

12 192

5

CELKEM

16 532

21

24 349

5

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST v oblasti vzdělávání ţáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných
Základní škola 30. září 2014 vykazovala 26 integrovaných ţáků, z toho 14 ţáků na 1. stupni a 12 ţáků
na 2. stupni. Během školního roku byli nově integrováno 6 ţákŧ z 1. stupně a 1 ţákyni byla ukončena integrace.
Na 2. stupni byl nově integrovaný 1 ţák, dvěma ţákŧm byla integrace ukončena. Povinnou školní docházku
ukončili 3 integrovaní ţáci.
K 30. 6. 2015 je na Základní škole, Teplice, U Nových lázní 1102 integrováno 30 ţákŧ, 19 ţákŧ na 1.
stupni a 11 ţákŧ na 2. stupni. K 31. 8. 2015 je integrováno 19 ţáků na 1. stupni a 8 ţáků na 2. stupni.
Škola plně vyuţívá moţností podpŧrného programu pro ţáky, kteří mají určité obtíţe diagnostikované
poradenským zařízením a plní doporučení uvedené v poradenských zprávách. Podpŧrný program k 30. 9. 2014
byl vyuţíván na 1. stupni u 14 ţákŧ a na 2. stupni u 26 ţákŧ. K 31. 8. 2015 je vyuţívalo podpůrný program
23 ţáků na 1. stupni a 20 ţáků na 2. stupni.
Pro 1. stupeň i 2. stupeň byly stanoveny hodiny pro nápravy poruch učení pro český jazyk, cizí jazyky a
matematiku. Individuelní nápravy vedli vyučující daných předmětŧ na 1. a 2. st. školy tak, aby všichni
integrovaní ţáci měli moţnost určitého zlepšení ve výuce. Tyto hodiny byly pro ţáky nepovinné a tam, kde jich
ţáci skutečně vyuţívali, došlo skutečně k určitému zlepšení. Ţáci měli moţnost dále vyuţívat konzultačních
hodin u všech vyučujících, ale opět byly vyuţívány jen minimálně. Kromě samotné práce s dětmi, vyučující
připravovali pro ţáky dle individuelního plánu rozličné materiály pro výuku, namnoţené texty a doplňování.
Vyučující vyuţívali k práci s integrovanými ţáky interaktivní tabule a výukové programy, plně vyuţívali práce
s interaktivní tabulí. Přínosem byl nepovinný předmět GRAFOMOTORIKA na 1. stupni.
Práce s integrovanými ţáky je prŧběţně kontrolována, individuální plány jsou konzultovány minimálně 2 x
ročně s poradenským zařízením. Vyučující vyuţívají téţ návštěv speciálního pedagoga ve škole.

Individuelní

plány tak, jak byly nastaveny, plní svŧj význam.
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VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
V oblasti prevence sociálně patologických jevŧ škola postupuje dle Metodického doporučení MŠMT
k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeţe čj. 21291/2010-28, dále dle Metodického pokynu
MŠMT k řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení č.j. 22294/2013 -1 v souladu s § 29 odst. 1 a §
30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a §
18 písm. c) zákona č. 379/2005., o opatřeních k ochraně před škodami zpŧsobenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami. Do prevence sociálně-patologických jevŧ se vřazuje konzumace drog,
včetně alkoholu, kouření, kriminality, gambitu, záškoláctví, šikanování a jiného násilí, rasismu, intolerance atd.
Na podkladě výše uvedených materiálŧ má škola zpracovanou Školní program proti šikanování a Školní
preventivní strategii, ve které jsou uvedeny dlouhodobé cíle, k jejímţ plnění směřujeme aktivity školy. Jedná se
zejména o:
odhalování, sniţování výskytu rizikového chování, zvyšování schopnosti ţákŧ činit informovaná a
zodpovědná rozhodnutí
účinná pomoc zejména těm jedincŧm, kteří pocházejí z nejvíce ohroţených skupin (minoritám,
cizincŧm, či jinak vybočujícím jedincŧm z třídních skupin)
podpora zdravého ţivotního stylu, trvalý zdravý psychický i fyzický vývoj ţákŧ
podpora podnětŧ ke zpracování Minimálního preventivního programu školy
V oblasti primární prevence sociálně patologických jevŧ se zaměřujeme na
a)

předcházení zejména následujícím rizikovým jevŧm v chování ţákŧ (lhavost, záškoláctví, krádeţe,
drogová závislost, agresivita, šikanování, rasismus, xenofobie, vandalismus, gamblérství, squatterství,
závislost na politickém a náboţenském extremismu

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech domácího úsilí, týrání a zneuţívání dětí,
ohroţování mravní výchovy mládeţe, poruchy příjmu potravy(mentální bulimie, mentální anorexie)
Všichni pedagogové dbají, aby byla prevence rizikového chování prováděna komplexně v oblastech
a)
b)
c)

zdravého ţivotního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výţiva a pohybové aktivity)
společenskovědní (komunikace, sociální dovednosti a kompetence)
přírodovědná (přírodopis – biologie člověka, přírodověda, prvouka, chemie)

d) výchova ke zdraví a výchova k občanství, doporučeny informace na www.vychovakobcanstvi,cz
e)

sociálně-právní
Součástí Školní preventivní strategie je Program proti šikanování, kde jsou pevně zakotveny postupy,

podle kterých se škola řídí v případě podezření na moţnost šikanování mezi ţáky. Prvky šikany, byly vţdy po
ohlášení neprodleně řešeny a následně přijata opatření k zamezení těchto neţádoucích jevŧ.
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Hodnocení Minimálního preventivního programu:
1.Ve školním roce 2014/2015 byl Minimální preventivní program zaměřen na vztahy mezi ţáky školy a na
spolupráci rodičŧ se školou. Dotazníkové šetření rodičŧ nebylo provedeno. Rodiče spolupracují se školou při
projektových dnech, akademii a při osobním kontaktu s třídními učiteli. V tomto školním roce bylo řešeno:
chování ke spoluţákŧm (ani v jednom případě se nejednalo o šikanu) – 2x na I. st. a 2x na II.st.
záškoláctví – 2x na II. st.
zhoršené chování a prospěch (neprospěch) 2x na I. st.
sebepoškozování – 1x na II. st.
nevhodné chování 1x na I. st. a 6x na II. st.
dlouhodobá absence – 1x na II.st.
porušení šk. řádu – opuštění budovy -1x na II. st.
podvod – 1x na II. st.
rozbití dveří – 1x na II. st.
podvod – napsání omluvenky spoluţákovi – 1x na II. st.
nošení návykové látky do školy (elektr. cigareta) – 3x na II st.
Celkem bylo posláno 14 zpráv na Magistrát města Teplice (4 za I. st. a 10 za II. st.) Škola úzce
spolupracuje s Policií ČR, městskou policií, PPP. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili 11 školení týkajících
se prevence.
2. Projektové dny, které byly v tomto školním roce zaměřeny na spolupráci ţákŧ (1. i 2. stupeň) probíhaly dobře,
ţáci 2. stupně vţdy dobře připravili činnosti pro mladší spoluţáky a obráceně.
3. Zhodnocení cílŧ MPP :
Vytváření vlastního bezpečného prostředí školy i pocitu bezpečného prostředí školy
Ţáci si sami tvoří pravidla třídy. Pravidla vytvořená ţáky se jim snáze dodrţují a hŧře porušují (pokud
si je sami vytvořili). Jakékoliv náznaky sociálně závadného chování jsou ihned řešeny (třídním
učitelem, MP, vých. poradcem)
Vytváření zdravého školního klimatu na principech odpovědnosti, spolupráce a sounáleţitosti –
v rámci projektových dnŧ a týdnŧ, skupinových prací v rámci výuky se ţáci učí vzájemné spolupráci,
odpovědnosti za svou práci, tolerance názoru druhých. Stejné návyky získávají také při skupinové práci
ve výuce.
Posilování komunikačních dovedností ( schopnost společně řešit problémy, vyjádřit svůj názor,
umět poţádat o pomoc,…) – v rámci skupinových prací při výuce, prezentace výrobkŧ při
projektových dnech, dramatizace v rámci výuky., vystupování pro spoluţáky nebo seniory.
Včasné a efektivní kroky školy v případech sociálně závadného chování a jednání ţáků – jasná
pravidla a postihy ve školním řádu. Všechny problémy jsou neprodleně řešeny (viz. 1), úzce
spolupracujeme s rodinou – pokud je to moţné.
Zvyšování odolnosti dětí proti negativnímu působení nabídky drog (zvláště kouření) a dalších
sociálně patologických jevů - ţáci jsou poučováni v hodinách Prv, Ov, Vých. ke zdraví, Policií ČR,
Formování postojů a dovedností, které vedou k samostatnému odpovědnému rozhodování – opět
v rámci hodin a projektových dnŧ a dnŧ, kdy ţáci pracují ve věkově nerovnoměrných skupinách, učí se
spolu spolupracovat a obhajovat své názory.
Posilování takových činností, které vedou ke schopnosti sebehodnocení – ţáci se hodnotí
v hodinách (sami sebe i navzájem), dále hodnotí své výtvory, které jsou vyrobeny při projektových
dnech a týdnech (ţáci I. stupně hodnotí ţáky II. stupně a naopak).
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Vytváření kladného vztahu mezi spoluţáky, dobrého klimatu v třídních kolektivech – k tomuto
výrazně přispívají školy v přírodě a ozdravné pobyty dětí, kde se utuţují vztahy a ţáci se lépe sţívají.
Dále jsou vztahy mezi spoluţáky utuţovány při projektových dnech, výletech. Dobrému klimatu třídy
jistě přispívají třídnické hodiny na II. stupni.
Prevence úrazů – tato témata jsou probírána v rámci hodin Prv, Výchovy ke zdraví,
Před kaţdou akcí školy jsou ţáci poučeni o bezpečném chování. V tomto šk. roce proběhne u ţákŧ 1. –
3. roč. interaktivní přednáška na toto téma, vedená pracovníky SZÚ v Ústí nad Labem
Zlepšovat mezilidské vztahy + Znát zásady slušného chování - vymezení slušného chování, jasně
daná pravidla a postihy při jejich porušení, školy v přírodě a ozdravné pobyty dětí, kde se utuţují
vztahy a ţáci se lépe sţívají. Dále jsou mezilidské vztahy utuţovány při projektových dnech, výletech,
soutěţích. Toto téma je probíráno na hodinách Prv a Vých. ke zdraví.
Vzhledem k celkem nízkému počtu případŧ záměrného ubliţování si myslím, ţe se nám tento cíl
celkem plnit daří, i kdyţ je to dlouhodobý a těţký úkol.
Umět se sebeovládat – tento problém je spíše řešen na II. stupni, kde bývají řešena právě nevhodná
chování ţáka k učiteli. Rodiče jsou většinou vstřícní a snaţí se dané problémy řešit. Sebeovládání se
ţáci učí vlastně při jakékoliv skupinové práci, projektových dnech, dramatizacích v rámci výuky….
Tento problém nás ovšem vhledem k nástupu puberty ţákŧ II. stupně bude trápit stále a jistě budou tyto
případy i nadále řešeny.
Umět si váţit sama sebe – ţáci v rámci výuky sami hodnotí své práce, výrobky, nebo se hodnotí
navzájem. Učí se prezentovat svŧj výtvor, svŧj vlastní názor a obhájit si své stanovisko. S tím souvisí
získávání sebevědomí.
Umět správně trávit volný čas – ţákŧm je nabídnuta pestrá paleta zájmových krouţkŧ v rámci školy,
dále mají moţnost z nástěnek získávat nové informace ohledně pořádaných výletŧ, táborŧ, zájmových
krouţkŧ, víkendových akcí, sportovních krouţkŧ….
V příštím školním roce budeme věnovat velkou pozornost (kromě vhodného chování) také na zdravou výţivu,
správné stravování (stravovací návyky). Ţáci 1. – 3. roč. absolvují projekt „Zdravá 5“ a dále se zúčastní projektu
„Prevence úrazŧ“, který organizuje SZÚ Ústí nad Labem. Nadále budeme vyuţívat sluţeb MP.
Akce zaměřené na minimální prevenci
- Plnění v rámci vyučovacích hodin (prŧřezová témata)
- Projektové dny : CEPROT
Dorozumíme se všude
Mezinárodní setkávání
Turisté v ČR
Nevšední olympiáda
- Besedy (přednášky) :
Bezpečná cesta do školy
1. – 3. roč. Policie
Šikana
4. - 6. roč. Policie
Návykové látky a právní vědomí 7. – 9. roč. Policie
Zdravá 5
1. – 5. roč. Nadace Albert
Rizikové sexuální chování
7. – 9. roč.
Klima školy -. školení pedagogických pracovníkŧ – Mgr. Michaela Veselá

-

Akce (představení) :
Balada pro banditu 4. – 7. roč.
Návštěvy Regionální knihovny Teplice
Prezentace Šance Duchcov 8. – 9. roč.
Prezentace SŠ Obchodu a sluţeb Tce
Prezentace SŠ Prŧmyslová, obchodní a hotelová 9. roč.
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Harmonia Univeralis – Objev svŧj svět 6. – 7. roč.
Nábor SŠ AGC – 9. roč.
Mikulášská besídka
Dokument o A. Lustigovi 8. -9. roč.
Sbírka pro psí a kočičí útulek
Divadlo „O pejskovi a kočičce“ 1. stupeň
Výchovný koncert „Od osvobozeného divadlo po Semafot“ 2. stupeň
Projekt „Prevence úrazŧ“ celá ZŠ
Videostop – akce školního parlamentu
Den Země
Třídní výlety
Dopravní hříště 2. – 5. roč.
Školní akademie
IPS Beseda o volbě povolání
Veselé zoubky 1. Stupeň
Thai kick box – ukázka nábor 1. Stupeň
Dýňobraní Halloween 1. Stupeň
DDM Duchcov – výroba vánočních přání, perníčkŧ pro maminky, velikonoční dekorace
Dŧm porcelánu Dubí – exkurze 1. roč.
Vánoční besídky
Fáber
Zdatník
Zájmová činnost v rámci školy
Návštěva dopravního hřiště -2.-5. roč.
Exkurze hasičského záchranného sboru
Účast na soutěţích souvisejících s prevencí
Zebra 3. roč.
Soutěţ mladých zdravotníkŧ 1. a 2. stupeň – výběr ţákŧ
Mladý záchranář 9. roč.
Novosedlický dopraváček 1. stupeň
Účast na rŧzných sportovních soutěţích
Akce pro rodiče a veřejnost
Den otevřených dveří
Projekt „Prevence úrazŧ“
Třídní schŧzky
Konzultační hodiny
Výjezdy
ŠVP Svor v Luţických horách – výběr ţákŧ
Paţit 1.B a 2.C
Školení pedagogických pracovníků týkající se prevence
Celkem se pedagogičtí pracovníci během šk. roku zúčastnili 11 školení.
Témata :
PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE
PRACOVNÍ PRÁCO
DÍTĚ, PEDAGOG A TRESTNÍ PRÁVO
VÝCHOVA BEZ TRESTŦ
KOMUNIKACE S RODIČI
NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT
JAK EFEKTIVNĚ KOMUNIKOVAT S PROBLÉMOVÝMI RODIČI
KÁZEŇ A KLIMA VE ŠKOLE
SPECIALIZAČNÍ STUDIUM EVVO
NAJDI SVÉHO MARŤANA
KINEZIOLOGIE ONE BRAIN
SOUČASNÉ TRENDY PP RIZ. CHOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH
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Oblast environmentálního vzdělávání a osvěty
Koordinátorkou pro oblast environmentálního vzdělávání na škole byla pověřena Ing. Seidlová Denisa. Pro
rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je zpracovaný dlouhodobý plán výchovy a osvěty
environmentálního vzdělávání a roční plán pro školní rok. Pro školu byla zakoupena jiţ v minulých letech
příslušná literatura pro EVVO, výukový software Encyklopedie přírody. K dispozici jsou výukové programy:
Všeho s mírou, Les ve škole škola v lese, Kam putují odpady, Vegetace ČR – lesy.
DVD, CD ROM: Čistírna odpadních vod, Nejkrásnější inspirace z přírodnin, Galerie nápadŧ, Svícny a víčka,
Klíč k určování bylin., Ochrana přírody a krajiny v ČR. Po stopách dolŧ, interaktivní učebnice Ekologická
výchova pro 1. stupeň a 2. stupeň
Metodický materiál: Ekologická výchova v MŠ a ZŠ, Uzdravme krajinu, Vývoj krajiny v ČR, Odpad z nebe
nespadl, I ty mŧţeš zachránit, neseparuj se – separuj se. K dispozici jsou hry: Kartičky k určení čeledi rostlin,
Přírodovědní rébusy, Filiupika pro starší školáky, Přírodní zahrada, Kvarteto o odpadech, Model mraveniště.
Plnění ročního programu EVVO je rozděleno do následujících částí:
Akce související s problematikou EVVO
 Den stromŧ: EC Most (vědomostní soutěţ vybraných ţákŧ 8.AB Ekologického semináře)
 Blíţ přírodě- vánoční vědomostní kvíz v rámci hodin Pěstitelství 7.ročníkŧ a ekologického
semináře 9.AB
 Ţivá zahrada: ČSOP Praha: badatelská činnost: pozorování ptákŧ na školním pozemku (7.ročníky a
vybraní ţáci 4.a 5.tříd
 Ţivot kolem nás: Centrum ekologické výchovy VIANA Litvínov: účast 5.A
 Přírodovědný Klokan: 8. a 9.ročníky (školní kolo)
 Biologická olympiáda: kategorie C, D: : 6.-9. ročníky : vybraní ţáci(školní kolo)
 Výtvarné soutěţe:
-Nejkrásnější místo na Zemi: 1.a 2.stupeň (vybraní ţáci): PPP Ústeckého kraje
-Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu: vybraní ţáci 6.B: Česká společnost pro kvalitu
-Vynález, který pomáhá přírodě: školní soutěţ 1.a 2.stupně
-Příroda kolem nás: 1.a 2.stupeň: Správa Národního paku Podyjí
-Ţivá zahrada: Hodovníci u krmítka: 4.A + 6.ročníky+7.B: ČSOP Praha
-Ze ţivota hmyzu Českého Švýcarska: 1. A 2. Stupeň: České Švýcarsko, o.p.s.
-Děti malují pro Konto Bariéry- Bílý čáp: 4.AB, 5.A,7.AB, 8.B : Středisko volného času Luţánky,
Brno
-Domácí mazlíčci nejvýznamnější člen naší rodiny: 1.A, 2.ABC, 4.B, 7.AB, 8.B: ZUŠ Kladno
-Máme rádi přírodu: 4.B, 5.A, 7.B: Hnutí Brontosaurus
I.






Sběrové akce
Sběr kaštanŧ a ţaludŧ – Myslivecké sdruţení Duchcov
Vánoční sbírka pro psí útulky Ţim a Fousek
Celoroční víceletý projekt Recyklohraní: sběr baterií a elektrozařízení
Sběr víček PET lahve
Sběr papíru

II. Besedy – přednášky související s EVVO
 Zdravá 5: 2. Stupeň: Internetový kurz zdravého ţivotního stylu
 Východní Afrika – kolébka lidstva: Planeta Země 3000: 5. A + 2. stupeň
III. Další akce EVVO
 Katastrofy lidského těla: 9.AB: výstava: Regionální muzeum Teplice

13














Exkurze v BIOPARKU: 4.AB, 8.AB: Gymnázium Teplice
Exkurze elektrárna Ledvice: 9.AB
Exkurze: Botanická zahrada Teplice: ekosystém vybraných světových lokalit: 8.AB: Ekol. seminář
Exkurze: Botanická zahrada Teplice: Adaptace rostlin na podnebí: 5.B
Exkurze do ZOO Ústí nad Labem: Stezkami ZOO+ oslava 10.narozenin rosomáka: 6.A
Exkurze do ZOO Ústí nad Labem: 5.AB+7.AB
Výstava: Umění lovu: od obţivy ke kratochvíli: 6.A + 7.AB: Regionální muzeum Teplice
Výstava: Brána recyklace: 8.AB: Ekologický seminář: Dubí: Dŧm s modrou krví
Geologická exkurze: Štola Starý Martin Krupka: 9.AB
Výroba šperkŧ z PET lahví: 4.B, 5.AB: DDM Duchcov
Výroba adventních svícnŧ pro přátele školy a zřizovatele
Dotazníkové šetření pro výzkum environmentální výchovy s aplikací na školách: UK Praha, Katedra
sociální geografie a regionálního rozvoje

IV.








Projekty
Výšlap na Milešovku: 5.AB
Projektové vyučování: Les Doubravka: 4.AB
Soutěţ: Poznávačka: Hmyz s proměnou dokonalou: 4. a 5.ročníky
Soutěţ : Poznávačka: Odrŧdy křemene: 4. a 5.ročníky
Den Země: PET pyramida: environmentální badatelská činnost: 1.a 2.stupeň
Výšlap na Bořeň: 4.AB
Celoroční školní projekt: Toulky Evropou

VI. Vzdělávání EVVO
 Specializační studium pro koordinátory EVVO, KEV Praha, Most leden – září 2015a udrţitelného
rozvoje 2015-2017 2.stupně (KEV Praha)
 Regionální přírodovědná gramotnost – Cesta vody (23. 9. 2015): seminář
 Vzdělávací exkurze do Elektrárny Tušimice II
 Tablety v moderní výuce přírodovědných předmětŧ (15. 10. 2014): seminář
 Odpady a obaly (6.11. 2014): seminář
 Evaluace a environmentální výchově (18. 2. 2015): seminář
 18. 2. 2015: IV. setkání koordinátorŧ EVVO Ústeckého kraje
 Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy (17. 3. 2015): seminář
 Ptáci ve městech (16. 4. 2015): seminář ČSO
 Jak interpretovat krajinu (27. 4. 2015): seminář EC Sever
VII.
Významné akce EVVO
 Zisk certifikátu Škola udrţitelného rozvoje 2015-2017 2.stupně (KEV Praha)
 Tvorba pracovních sešitŧ 6. - 9.ročník Hravý přírodopis: TAKTIK Praha, spoluautor: Ing. Seidlová
 Členství ve výboru krajské skupiny KEV (Ing. Seidlová)
 Krajská ekologická konference Ústí nad Labem (září 2014)
VIII. Ostatní
 Zařazování ekologických témat v přírodovědných předmětech dle tematických plánŧ přísl. předmětŧ
 Adopční certifikát(adoptované zvíře za rok 2015) pro ţáky Teplice UNL
 Účast na všech olympiádách s přírodovědnou tématikou
 Ekologizaci provozu školy – třídění odpadu (plast, bio, papír, elektro, baterie)
IX.





Spolupráce
Nadace Partnerství, NaZemi: Centrum globálního rozvojového vzdělávání
Rezekvítek (odběr el.časopisu Rezekvěty)
Chaloupky (Chaloupecký zpravodaj)
ČSOP
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VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDÉLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Hodnocení akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na škole
Vzdělávání vedoucích pracovníků
Primární logopedická prevence

1

CZ.1.07/1.2.00/14.0106

Pracovní právo v praxi ředitele školy

Logopedická ZŠ
Měcholupy
NIDV UL

1

1881/2014 -1-128

Kineziologie One brain

PPP Teplice

1

37730/2015-1-998

Vzdělávání pedagogických pracovníků : Český jazyk a RVP
Metody a formy práce vedoucí ke čtenář.
gramotnosti a efektivnímu učení
Mluvím, mluvíš – mluvíme?
Český jazyk – výuka ţákŧ se SPU
Dyslexie a dysortografie prakticky
Jak zaloţit čtenářský klub
Genetická metoda čtení

NIDV UL

1

33954/2013-1-170

PC Teplice
PPP Teplice
PPP Teplice
PPP Teplice
PPP Teplice

1
1
1
1
1

10042/2014-1-334
38265/2012-201-782
27344/2012-25-530
42782/2013-1-963
3243/2014-1-144

Vzdělávání pedagogických pracovníků : cizí jazyky a RVP
Seminář pro eTwinningové začátečníky
PhDr. Veronika Hutarová – BESTE
FREUNDE
Hravé aktivity nejen v angličtině
Vyuţití písniček, říkanek a příběhŧ ve
výuce Aj na 1. st.

ETwinning NSS
PPP Teplice

NIDV UL
PC Teplice

1
1

bez akreditace
33618/2013-1-758

2

1881/2014-1-128

1

2015/02150615-1

Vzdělávání pedagogických pracovníků : matematika a RVP, chemie a RVP
Matematika v běţném ţivotě

NIDV UL

1

49414/2012-201-975

Vzdělávací exkurze do Elektrárny
Tušimice II
Hry k rozvoji matematické gramotnosti
na 1. Stupni

ČEZ, a.s.

2

49365/2012-201-917

PC Teplice

1

2015/02150600-2

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence
Ochrana člověka za běţných rizik a
mimořádných událostí – výuka ve školách
Kázeň a klima školy
Normální je nekouřit
Závěrečná konference projektu Etická
výchova a učebnice
Současné děti ve škole a mládeţ
Jak efektivně komunikovat
s problémovými rodiči
Komunikace s rodiči a třídní schŧzky

NIDV UL

1

13847/2011-25

Společně k bezpečí
SZÚ Praha
NIDV Zlín

32
1
1

48102/2013-19649/2014-1-369
14-11-23-ZK-01

PPP Teplice
PPP Teplice

2
2

28516/2011-25-692
Bez akreditace

PPP Teplice

2

Bez akreditace
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Výchova bez trestŧ

PPP Teplice

1

Bez akreditace

Setkání metodikŧ prevence

PPP Teplice

2

Bez akreditace

Dítě, pedagog a trestní právo

PPP Teplice

1

41938/2013-1-980

Poruchy příjmu potravy

WHITE LIGHT I.

1

CZ.1.07/1.1.00/53.0017

Styly současné mládeţe mládeţe se
PPP Teplice
zaměřením na jejich rizika
Jak neztratit hlavu aneb efektivní práce se WHITE LIGHT I.
strukturou MPP
Současné trendy primární prevence
WHITE LIGHT I.
rizikového chování ve školství

2

39409/2011-25-892

1

CZ.1.07/1.00/53.0017

1

CZ.1.07/1.1.00/53.0017

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti environmentální výchovy
Seminář o odpadech pro pedagogy

EKO-KOM

1

5540/2012-25-52

Regionální přírodovědná gramotnost –
Cesta vody
Krajská konference EVVO Ústeckého
kraje
Schŧzka výboru krajské skupiny KEV
Evaluace v environmentální výchově
Ptáci ve městech
Jak interpretovat přírodu
Specializační studium EVVO

PC Teplice

1

12235/2013-201-315

Ústecký kraj

1

Bez akreditace

KEV
KEV
ČSO
SEVER
KEV

1
1
1
1
1

Bez akreditace
15119/2011-25
Bez akreditace
Bez akreditace

Vzdělávání pedagogických pracovníků : SPU a výchovné poradenství
Škola a rodina

PPP Teplice

2

39139/2012-201-747

PF UJEP UL

1

CZ.1.07/2.3.00/45.0034

UJEP
PC Teplice
PC Teplice
NIDV UL
NIDV UL
OCET o.p.s. Plzeň
NIDV UL
PC Teplice

1

CZ.1.07/2.2.00/29.0023
1508/2014-1-143
10042/2014-1-334
17757/2014-1-551
10396/2014-1-310
1775/2011-25-254
Y60-03-16-151/9
2014/07140114-8

www.ucimserad.cz
PPP Teplice
NIDV Louny
PPP Teplice
PC Teplice
PC Teplice
Nadace Depisitum Bonum
PC Teplice

2
1
1

Vzdělávání v dalších oblastech : zeměpisné akce
Den geografie

Vzdělávání v dalších oblastech :
Time management
Kruh – hra barev, tvarŧ a výtv. prostředkŧ
Logické myšlení ţáka
Drátování – výtvarná činnost pro ţáky ZŠ
Tablety v moderní výuce přírod. předmětŧ

Animace v kostce
Úvod so světa animace
Jak pracovat se stresem a syndromem
vyhoření
Učím se rád v 1. třídě
Snoezelen a jeho vyuţití
Náměty pro výtvarné techniky
Najděte si svého marťana
Velikonoční výtvarné inspirace
Nejlepší nápady do prvouky, Př a Vl
Učíte fyziku? Elixír do škol
Zdravotní tělesná výchova v hodinách TV

1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
2
1

43364/2013-1-949
Bez akreditace
39399/2011-25-882
20244/2013-1-556
2015/06150606-1
2015/02150611-3
Bez akreditace
2015/06350613-15
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VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
1. OLYMPIÁDY

Olympiáda z Českého jazyka
školní kolo 8. – 9. ročník
okresní kolo

počet ţákŧ
1
1

umístění
4. místo

Olympiáda z Anglického jazyka
kategorie A 1
školní kolo
okresní kolo

4
1

9. místo

4
3

2. místo a 4. místo

kategorie A2
školní kolo
okresní kolo

Olympiáda z Německého jazyka
kategorie A 1
školní kolo
okresní kolo

2
1

5. místo

školní kolo kat. 6. a 7. tř.
okresní kolo kat. 6. a 7. tř.

10
2

15. místo a 17. místo

školní kolo kat. 8. a 9. tř.
okresní kolo kat.8. a 9. tř.

10
1

10. místo

kategorie A
školní kolo
okresní kolo

18
1

10. místo

kategorie B
školní kolo
okresní kolo

11
0

kategorie C
školní kolo
okresní kolo

14
1

Biologická olympiáda

Zeměpisná olympiáda

14. místo

Matematická olympiáda
kategorie M 5
školní kolo
okresní kolo

10
4

kategorie M 6
školní kolo
okresní kolo

9
2

6. a 10. místo
28. a 36. místo

30. a 31. místo

17

kategorie M 7
školní kolo
okresní kolo

1
0

kategorie M 8
školní kolo
okresní kolo

2
0

kategorie M 9
školní kolo
okresní kolo

4
1

13. místo

6 ţákŧ
2 ţákyně

4. a 7. místo

Chemická olympiáda
školní kolo
okresní kolo

Fyzikální olympiáda
školní kolo kategorie F
do okresního kola nikdo nepostoupil.

2 ţákyně

školní kolo kategorie E
do okresního kola nikdo nepostoupil.

1 ţákyně

Dějepisná olympiáda
školní kolo
okresní kolo

2. SOUTĚŢE VĚDOMOSTNÍ

1
2

8. a 19. místo

počet ţákŧ :

Mat. soutěţ Cvrček
školní kolo

107 ţákŧ

2. – 3. třídy

91 ţákŧ

4. – 5. třídy

76 ţákŧ

6. – 7. třídy

70 ţákŧ

8. – 9. třídy

64 ţákŧ

8. – 9. třídy

školní kolo 5. ročník
okresní kolo 5. ročník

14 ţákŧ
1 ţák

6. místo

školní kolo 6. ročník
školní kolo 7. ročník

7 ţákŧ
1 ţák

školní kolo 8. ročník
okresní kolo 8. ročník

9 ţákŧ
2 ţáci

Mat. soutěţ Klokánek
školní kolo

Mat. soutěţ Benjamín
školní kolo

Mat. soutěţ Kadet
školní kolo

Přírodovědný klokan
školní kolo

Pythagoriáda

20. a 47. místo
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Recitační soutěţ za podpory Ministerstva kultury ČR a KÚ Ústeckého kraje
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo
školní kolo

0. kategorie /1. ročník/
1. kategorie /2. – 3. ročník/
2. kategorie /4. – 5. ročník/
3. kategorie /6. - 7. ročník/
4. kategorie /8. - 9. ročník/

2 ţáci
7 ţákŧ

městské kolo
městské kolo
městské kolo
městské kolo
městské kolo

0. kategorie /1. ročník/
1. kategorie /2. – 3. ročník/
2. kategorie /4. – 5. ročník/
3. kategorie /6. - 7. ročník/
4. kategorie 8. – 9. ročník

1 ţákyně
2 ţáci
2 ţáci
4 ţákyně
1 ţák

okresní kolo
okresní kolo

3. kategorie /6. - 7. ročník/
4. kategorie 8. – 9. ročník

1 ţákyně
1 ţák

5 ţákŧ
7 ţákŧ
1 ţák

Soutěţ Mladých zdravotníků I. stupeň
okresní kolo

5 ţákŧ

5. místo v pořadí druţstev

Soutěţ Mladých zdravotníků II. stupeň
okresní kolo

5 ţákŧ

5. místo v pořadí druţstev

Školní celoroční projekt - soutěţ 2. ročníků o nejrychlejšího čtenáře
Ţákŧm je přečteno 5 literárních ukázek, z kterých si vyberou. Čtou ukázku bez přípravy po dobu 1 minuty. Po
přečtení je ţákŧm sděleno, kolik slov přečetly, kolik udělaly chyb a jaké to byly. Tabulku s výsledky má kaţdá
třída na nástěnce. Do konce roku přečtou všichni ţáci všechny ukázky a v červnu na školní akademii
v Šanovské mušli budou slavnostně nejrychlejší čtenáři všech pěti ukázek, dekorováni.

Novosedlický dopraváček
okresní kolo

6 ţákŧ třetích tříd

8. místo v pořadí druţstev

Recyklohraní
Je pořádán pod záštitou MŠMT a společností Asekol, Ecobat a EKO_KOM. Vzdělává ţáky v oblasti třídění a
recyklace odpadŧ. Ţáci mají moţnost odevzdávat vyslouţilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních
nádob umístěných v prostorách školy. Škola je zapojena jiţ do sedmého ročníku a v příštím školním roce
budeme pokračovat.

Zebra s dětmi ve škole
Škola se zúčastnila dopravní soutěţe „Zebra s dětmi ve škole“. Ţáci si formou hry sloţené z otázek, testŧ
omalovánek, hádanek posílí vědomosti o úrazech, poskytnutí první pomoci, bezpečnosti silničního provozu.
Školní kolo bylo určeno pro 3. třídy. Do městského kola postoupili 3 ţáci a získali 2. místo.

Soutěţ – Informáček
Soutěţila druţstvo 1. stupně – celkem 6 ţákŧ 5. ročníku.
1.druţstvo
- 2. místo
2. druţstvo
- 3. místo
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Školní soutěţ v „Poznávačka“
Ţáci 4. a 5. ročníku měli za úkol poznávat rostliny z botanického herbáře. V 1. kole poznávají hmyz s proměnou
dokonalou, ve 2. kole odrŧdy křemen. Ţáci poznávali a udávali i další informace o vybraných přírodninách.
Úspěšní ţáci byli odměněni.

Soutěţ –POHÁR VĚDY – NEURON 2015
Soutěţ je určena ţákŧm se zájmem o fyzikální hraní a experimentování. Celkem 18 ţákŧ prvního stupně a 10
ţákŧ 8. ročníku řešilo badatelské úkoly. Soutěţ probíhala pod záštitou MŠMT.

Speedmath – matematická soutěţ
Soutěţ probíhala v rámci hodin informatiky a matematiky. Zúčastnili se ţáci pátých tříd a celého druhého
stupně. Ţáci soutěţili v 1. pololetí, kdy škola získala 4. místo ze 17ti škol. Ve 2. pololetí škola získala16. místo
z 18ti škol. Soutěţ byla zaměřena na matematické výpočty a převody jednotek.

Soutěţ –Den stromů
Soutěţ měla za cíl rozšířit povědomí o stromech v krajině formou hledání informací na internetu. Ţáci se aktivně
zapojili v rámci výuky Ekologického semináře.

Ţivot kolem nás 2015
Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy
Ústeckého kraje vyhlásila 9. ročník soutěţe pro třídní kolektivy. Naši školu reprezentovali ţáci 5. A. Vyplňovali
soutěţní otázky na adrese www.humanitas.cz/viana.

Ţivá zahrada
Soutěţ vyhlašovaná ČSOP byla pro ţáky zajímavým zpestřením výuky pro ţáky 4. ,5. a 7. ročníkŧ. Jednalo se o
badatelskou formu, kdy ţáci pouţívali dalekohledy, měli za úkol pozorovat vybrané druhy ptákŧ, zda se na
školní zahradě vyskytují. Svá pozorování pak doplňovali do připravených formulářŧ. Navíc se seznámili s druhy
volně ţijících ptákŧ, které v přírodě viděli poprvé.

Blíţ přírodě – Vánoční kvíz 2014
V soutěţi vyhlašované ČSOP ţáci v rámci ekologického semináře a výuky pěstitelství na připravené pracovní
listy s 10ti otázkami vyhledávali odpovědi na internetu. Otázky byly zaměřeny na oblast ochrany přírody.
Následně byly společně zkontrolovány, poté dobrovolně ţáci vyplnili on-line dotazník a potvrdili svou účast.
Odpovědi měly zpravidla 80 % úspěšnost.

Mladý záchranář- Dokaţ, ţe umíš
Akce pořádaná Hasičským záchranným sborem Teplice, byla velmi zajímavá. Soutěţili 4 ţáci devátých tříd,
ověřili si své vědomosti z oblasti civilní ochrany, dopravní výchovy a poskytování první pomoci. Porovnali své
fyzické schopnosti. Soutěţící získali 10. místo.

Photobase – fotografická soutěţ
Do soutěţe bylo poslány fotografie 9 ti ţákŧ 8. A 9. ročníkŧ na téma : svět na dlani a ţivot kolem nás. Fotografie
byly nádherné, mnohdy kuriózní a originální. Do soutěţe bylo zasláno celkem 1 159 fotografií, konkurence byla
obrovská a ţáci bohuţel nebyli úspěšní.

Přebor škol v šachu
V okresní šachové soutěţi získali 4 ţáci 2. místo a 3 ţáci 3. místo. Jednalo se o ţáky 4. – 6. ročníkŧ a 9. A. Na
soutěţ ţáky připravoval p. učitel Martin Votava.

The Project competition - Festivals
Vyhlašovatelem soutěţe je Oxford University Press. V krouţku Aj 5 ţákŧ 4. ročníku tvořilo plakát tematicky
zaměřený na slavení svátkŧ. Ţáci tím zároveň rozvíjeli slovní zásobu, tvorbu vět a grafické znázornění.
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Cesta za pokladem
V rámci soutěţe Dar dobrého srdce ţáci 6. A připravili pro 24 ţákŧ Arkadie dopolední program zaměřený na
vědomostní, dovednostní a sportovní výkony.

3. SOUTĚŢE VÝTVARNÉ
-

Ahoj z prázdnin
Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu
Nejkrásnější místo na zemi
Srdce s láskou darované
Bylinkový víkend
Domácí mazlíčci
Vynálezy budoucnosti
Příroda kolem nás
Mandala dětem
Namaluj svého anděla pro Jana Boska
Háčkovaný svět – panenka
Poţární ochrana očima dětí
Záloţka do knihy spojuje

zasláno 29 prací ţákŧ 1. stupně
zaslány 2 práce ţákŧ 2. stupně
zaslány 7 prací ţákŧ 1. st. a 8 prací ţákŧ 2. stupně
zasláno 5 prací ţákŧ 1. stupně a 6 prací 2. stupně
vyhodnocena 1 práce ţákyně 2. A
zasláno 11 prací ţákŧ 1. st. a 12 prací ţákŧ 2. st.
zasláno 10 prací ţákŧ 1. stupně
zasláno 28 prací ţákŧ 1. st. a 13 prací ţákŧ 2.st.
zasláno 12 prací ţákŧ 2. stupně
zasláno 30 prací ţákŧ 1. st. a 12 prací ţákŧ 2. st.
zaslány 3 práce ţákŧ 4. A a 4 práce ţákŧ 7. B
zasláno 9 prací ţákŧ 1. stupně
zpracovány záloţky tříd 5. A, 5. B, 6. B, 8. A +
korespondence slovenskému kamarádovi
Den v čarodějnické škole
zasláno 6 prací ţákŧ 1. stupně
Jak to udělat, aby lidé nekouřili?
zaslány 2 skupinové práce ţákŧ 4. A, 3 skupinové
práce 6. A a 2 skupinové práce 7. B
Ze ţivota hmyzu Českého Švýcarska
zasláno 26 prací ţákŧ 1. stupně a 5 prací 2. stupně
Kniha a já
zasláno 24 prací ţákŧ 1. stupně a 8 prací 2. stupně
Děti malují pro Konto Bariéry
zasláno 9 prací ţákŧ 1. stupně a 9 prací 2. stupně
Lidice 2015
zasláno 6 prací ţákŧ 2. stupně
Máme rádi přírodu
zasláno 6 prací ţákŧ 1. stupně a 3 práce 2. stupně
Ţivá zahrada - Hodovníci u krmítka
zaslány práce ţákŧ 4.A, 7. B a 16 prací ţákŧ 2. st.,
8 prací získalo umístění
Školní výtvarná soutěţ „Srdce s láskou darované“
účast všech ţákŧ školy
Školní výtvarná soutěţ „Vynález, který pomáhá“
účast všech ţákŧ školy s následnou
prezentací ve vestibulu školy

4. SOUTĚŢE TĚLOVÝCHOVNÉ

počet ţáků

MINIKOPANÁ
okrskové kolo III. kategorie mladší ţáci
okrskové kolo IV. kategorie starší ţáci

8
9

3. místo
2. místo

FLORBAL
okrskové kolo II. kategorie mladší ţáci
okresní kolo II. kategorie mladší ţáci
okrskové kolo III. kategorie mladší ţáci
okrskové kolo IV. kategorie starší ţáci
okresní kolo IV. kategorie starší ţáci
krajské kolo IV. kategorie starší ţáci

8
8
8
11
11
8

2. místo
6. místo
5. místo
1. místo
2. místo
5. místo

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ oblastní kolo III. kategorie mladší ţákyně
oblastní kolo IV. kategorie starší ţákyně

5
6

7. místo
10. místo

umístění

21

VYBÍJENÁ 4. a 5. tříd
okrskové kolo dívky
oblastní kolo IV. kategorie starší ţákyně

11
10

2. místo
2. místo

BASKETBAL
okrskové kolo III. kategorie mladší ţáci
okresní kolo IV. kategorie starší ţáci

7
8

4. místo
4. místo

PŘEHAZOVANÁ
okrskové kolo III. kategorie mladí ţákyně
okrskové kolo IV. kategorie starší ţákyně

6
9

2. místo
2. místo

PŘESPOLNÍ BĚH
okrskové kolo IV. kategorie starší ţákyně

7

6. Místo

ŠTAFETOVÝ POHÁR
okresní kolo, 3. a 5. ročník

16

11. místo

18

1. místo

MC DONALD ´S CUP pro 1. stupeň
Soutěž ve fotbale pro 1. stupeň
Okrskové kolo

PLAVECKÁ ŠTAFETA MĚST
Plavecké štafety se zúčastnilo celkem 25 ţákŧ 2. stupně. Škola získala 9. Místo.
PŘEBORY V PLAVÁNÍ organizované plaveckou školou Ţabka
Soutěţilo 12 ţákŧ 2. a 3. ročníkŧ. Ţákyně 2. A získala 1. místo a 1. ţákyně 3. C 2. místo.

POHÁR ROZHLASU
Celkové umístění škol
mladší ţákyně
mladší ţáci
starší ţákyně
starší ţáci

8 ţákyň
6 ţákŧ
11 ţákyň
8 ţákŧ

13. místo
14. místo
11. místo
9. místo

Školní soutěţ ZDATNÍK
Soutěţ určená pro ţáky 1. a 2. stupně, kteří plnili 7 disciplin v prŧběhu výuky tělesné výchovy.
Discipliny: švihadlo – skoky, šplh na tyči, skok z místa, kotouly, běh 50 m, vytrvalostní běh, hod kriketovým
míčkem.
Zlatníka splnilo celkem 118 ţákŧ.
1. A
4 ţáci
4. A
9 ţákŧ
7. A
6 ţákŧ
1. B
7 ţákŧ
4. B
2 ţáci
7. B
4 ţáci
2. A
5 ţákŧ
5. A
7 ţákŧ
8. A
3 ţáci
2. B
7 ţákŧ
5. B
2 ţáci
8. B
8 ţákŧ
2. C
6 ţákŧ
6. A
6 ţákŧ
9. A
1 ţák
3. A
6 ţákŧ
6. B
3 ţáci
9. B
8 ţákŧ
3. B
7 ţákŧ
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5. SBĚROVÁ SOUTĚŢ
Sběrová soutěţ za školní rok 2014/2015
Nasbíráno celkem

17 632 kg papíru
760 kg víček
558,5 kg baterií

obdrţeno 31 737,- Kč
obdrţeno 2 280,- Kč

Škola se přihlásila do soutěţe základních škol ve sběru druhotných surovin ve školním roce 2014/2015, kterou
vyhlásil KOVOŠROT GROUP CZ, a.,s. a získala 3. místo a finanční odměnu ve výši 1 000,- Kč, bude
převedena na následující školní rok.
1.stupeň
Umístění tříd 1. stupně ve sběru papíru:
1. místo
1. B 4 050,5kg
2. místo
2. A 2 563kg
3. místo
3. B 2 428 kg
2 stupeň
Umístění tříd 2. stupně ve sběru papíru:
1. místo
7 A
214 kg
2. místo
6. A
169 kg
3. místo
6. B
56,5kg

1.stupeň
Umístění tříd 1. stupně ve sběru víček od Pet lahví:
1. místo
2. B 71kg
2. – 3.místo
1. A 69 kg
2. - 3. místo
4. B 69kg
2 stupeň
Umístění tříd 2. stupně ve sběru víček od Pet lahví:
1. místo
6 A
11,5 kg
2. místo
7. A
11 kg
3. místo
9. B
8kg

1.stupeň
Umístění tříd 1. stupně ve sběru vybitých baterií:
1. místo
2. C 94kg
2. – 3.místo
3. C 85 kg
2. - 3. místo
1. B 82,5kg
2 stupeň
Umístění tříd 2. stupně ve sběru vybitých baterií:
1. místo
7. B
30 kg
2. místo
7. A
7 kg
3. místo
6. A
3kg
Za obdrţené finance škola zakupovala odměny pro ţáky, pomŧcky a materiál na projektové dny, na školní
akademii, přispěla na adopci zvířete ZOO Ústí nad Labem, přispěla na dioptrické brýle sociálně slabé ţákyni.
Škola téţ v rámci projektu KOUTEX sbírá textil a obuv do sběrného kontejneru.
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6. ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLY, KROUŢKY, SPORTOVNÍ VYŢITÍ

název

vedoucí

Mgr. Marta
Procházková
Jana
Čechová
Veselá věda
Mgr. Alena
Hozáková
Základy gymnastiky
Kateřina
VIVA JUMP
Sigmundová
Taneční krouţek
Grafomotorický krouţek Mgr. Ivona
Štrougalová
Mgr. Kateřina
Panešová
Škola hrou
Jana
Burianová
Výtvarný krouţek
Mgr. Pavlína
Hejčlová
Krouţek počítačů
Mgr. Silvie
Krinerová
Krouţek vybíjené
Mgr. Michaela
Urbanská
Zdravotní krouţek 1. st
Mgr. Hana
Havlová
Mladý vědec
Mgr. Hana
Sportovně turistický
Havlová
krouţek
Mgr. Jaroslava
Jelínková
Krouţek Angličtiny
Bc. Martin
Votava
Animace
Mgr. Daniela
Sedláčková
Keramický krouţek
Mgr. David
Vencl
Tréninky k soutěţím
PaedDr. Ilona
Bergmanová
Krouţek informatiky
PaedDr. Ilona
Bergmanová
Sportovní hry II.
Mgr. Štěpánka
Mazáčová
Dramatický krouţek
Mgr. Kamila
Matysová
Školní parlament
Mgr. Irena
Vyhnisová
Stolní tenis
Ing. Denisa
Seidlová
Tvořivé činnosti
Bc. Dagmar
Krouţek Aj
(příprava na olympiádu) Pike
Mgr. Dana
Krouţek M
Hŧrková
(příprava na zkoušky)
Mgr. Josef
Krouţek Čj
Výtisk
(příprava na zkoušky)
Sportovní hry I.

místo

den

MŠ
tělocvična
MŠ 3. B
Č. 15
VŠ
tělocvična
MŠ
tělocvična
MŠ 1. A
č. 17
MŠ 2. A
č. 18
MŠ 2. C
č. 25
VŠ uč. PC
č. 49
MŠ
tělocvična
VŠ 7. B
č. 69
VŠ 5. B
č. 77
VŠ
tělocvična
VŠ 4. A
č. 83
VŠ 5. A
č. 76
VŠ dílna
č. 22
VŠ
tělocvična
VŠ uč. PC
č. 49
VŠ
tělocvična
VŠ 6. A
č. 48
VŠ č. 73
knihovna
MŠ
tělocvična
SPEV
VŠ pozemek
VŠ jazyky I.
č. 78
VŠ 9. A
č.
VŠ 9. B
č. 61

pondělí

13:45 – 14:30 1. – 3. ročník

pondělí

14:00 – 15:00 1. – 3. ročník

středa

13:45 – 15:15 1. – 5. ročník

pondělí

14:30 – 15:30 1. – 5. ročník

pondělí

hodina

7:00 – 7:40

ročník

2. ročník

pondělí

13:45 – 14:30 2. ročník

pondělí

13:45 – 14:45 2. – 3. ročník

pondělí

13:45 – 14:30 2. – 5. ročník

středa

14:00 – 14:45 4. – 5. ročník

úterý

13:45 – 14:30 4. - 5. ročník

čtvrtek

14:30 – 15:15 4. – 5. ročník

pondělí

13:15 – 14:15 4. – 5. ročník

pondělí

13:15 – 14:00 4. – 5. ročník

úterý

13:45 – 14:30 4. – 6. ročník

pondělí

14:00 – 15:30 4. – 9. ročník

pátek

14:00 – 15:00 4. – 9. ročník

pátek

14:00 – 15:00 5. – 9. ročník

pondělí

14:15 – 15:00 5. – 9. ročník

čtvrtek

14:00 – 15:00 6. – 9. ročník

pondělí

14:00 – 14:45 6. – 9. ročník

čtvrtek

14:00 – 14:45 6. – 9. ročník

středa

14:00 – 14:45 6. – 9. ročník

čtvrtek

7:00 – 7:40

6. – 9. ročník

pátek

7:00 – 7:40

9. ročník

středa

7:00 – 7:40

9. ročník
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7. PŘEDNÁŠKY, BESEDY, EXKURZE, VÝSTAVY, KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ, KULTURNÍ A JINÉ
AKCE ŠKOLY

Přednášky a besedy
Zdravá pětka – zdravá výţiva /MPP/

1. stupeň

Dopravní hřiště s přednáškou a praktickou částí

1. stupeň

Beseda s Policií ČR – bezpečná cesta do školy, cizí lidé

1. – 4. ročník

Beseda s Policií ČR – šikana – prevence

5. – 6. ročník

Interaktivní beseda s Policií ČR – návykové látky a právní vědomí

7. – 9. ročník

Planeta Země 3 000 – program Východní Afrika – kolébka lidstva

5. – 9. ročník

Přednáška FABER „Vikingové“

4. – 9. ročník

Beseda v Regionální knihovně Teplice

1. a 2. ročník

Návštěva Regionální knihovny Teplice

6. – 8. ročník

Vánoce v Regionální knihovně Teplice

2. a 3. ročník

Beseda k volbě povolání IPS Teplice

7. - 8. ročník

Hravě ţij zdravě – internetový vzdělávací projekt

5. ročník

Přednáška k výchově ke zdraví, organizátor Čas proměn

ţákyně 6. ročníku

Sexuální rizikové chování, partnerské a rodinné vztahy

8. a 9. ročník

Navazující a rozšiřující přednáška, láska, partnerské a rodinné vztahy

9. ročník

Přednášky s výukovým programem DDM Duchcov:
- Výukový program – výroba keramické misky

1. ročník

- Výukový program – výroba vánočního přání

1. ročník

- Výukový program – zdobení perníčkŧ

1. – 3. ročník

- Výukový program – velikonoční dekorace

1. – 3. ročník

- Výukový program – zdobení perníkového srdce

1. – 3. ročník

- Výukový program – výroba šperkŧ z Pet lahví

4. B, 5. ročník

Exkurze a výstavy
Exkurze - Dŧm porcelánu s modrou krví, Dubí

1 ročník.,4. B, 7. a 8. ročník

Návštěva Bioparku gymnázia Teplice

4. ročník, 5. A a 8. ročník

Exkurze do Botanické zahrady Teplice

4. A, 5. B, 8. ročník

Návštěva Planetária Teplice

5. – 6. ročník

Exkurze do elektrárny Ledvice

9. ročník

Exkurze s přednáškou do SŠ stavební Fr. Šrámka

8. – 9. ročník

Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru Teplice

1. ročník, 7. ročník

Návštěva Muzea v Krupce

4. ročník

Exkurze do štoly Starý Martin v Krupce

9. ročník

Exkurze v SDH /hasičská zbrojnice/ Proboštov

3. B

Exkurze do lékařské záchranné stanice

2. B
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Exkurze do ZOO Ústí nad Labem

5. A 7. ročník

Stezkami ZOO – oslava 10. Narozenin rosomáka Xaly

16 vybraných ţákŧ

Exkurze – výstava – vánoční tradice a zvyky v Litvínově, zdobení stromkŧ

3. C

Výroční výstava 600 let Ţidŧ – návštěva Muzea Teplice

6. ročník

Výstava české státnosti v Praze

6. ročník

Myslivecká obora Duchcov _ Lesopark Habeš

5. A

Burza škol ŠANCE

9. ročník

Výstava Českého moderního umění v Muzeu Teplice

9. ročník

Výstava obrazŧ – Moderní české umění v letech 1922 – 80

9. A

Výstava „Umění lovu“ v Muzeu Teplice

6. a 7. ročník

Výstava „Katastrofy lidského těla“ v Muzeu Teplice

9. ročník

Kulturní představení
Hudebně výchovný program Martin Harich s kapelou

6. – 9. ročník

Od Osvobozeného divadla k Semaforu v kině Květen

6. – 9. ročník

Povídejme si v Koncertním sále DK Teplice

1. – 3. ročník

Čtyřlístek ve sluţbách krále v DK Teplice

1. – 3. ročník

Koncert Severočeské filharmonie „V začarovaném lese“

2. ročník a 3. B

O princezně, která ráčkovala v Krušnohorském divadle Teplice

4. B

Nesem Vám noviny, poslouchejte v Krušnohorském divadle Teplice

8. – 9. ročník

Filmové představení „Noe“

5. A

Balada pro banditu v Krušnohorském divadle Teplice

4. – 5. ročník

Vánoční setkání s tancem v Krušnohorském divadle Teplice

6. – 9. ročník

Arnošt Lustig v DK Teplice

7. – 9. ročník

Hudebně sociální program „Objev svŧj rytmus II“

6. a 7. ročník

Kulturní a jiné akce školy
Den otevřených dveří v úterý 9. 12. 2014, připraveno vystoupení druţinových ţákŧ a divadelní ukázka ţákŧ
z dramatického krouţku.
Divadelní představení dramatického krouţku pod vedením Mgr. Mazáčové – „Ledové království“ – učeno pro
ŠD a rodiče.
Cesta za pokladem –zaměřeno na spolupráci ZŠ s Arkadií Teplice, pro 24 ţákŧ Arkadie byl připravený program
zaměřený na vědomostní, dovednostní a sportovní výkony.
Vernisáţ keramického krouţku pod vedením Mgr. Sedláčkové, zaměřeno na práce výtvarné a rukodělné
V rámci volitelného předmětu Domácnost ţáci pekli ve skupinách adventní kokoso-kakaové sušenky.
Vaření pro pohodu – v rámci upevnění vztahŧ třída 5. B připravovala v kuchyňce zajímavé pokrmy.
Sportovní dopoledne ţákŧ 4. A Na Valech, zaměřeno na sportovní aktivity a poznávání listnatých a jehličnatých
stromŧ a bylin.

26

Návštěva plavecké haly ţákŧ 4. A zaměřená na opakování plaveckých stylŧ, netradiční štafety ve vodě.
Třídy 4. A, 5. A a 5. B uspořádaly na školním pozemku pálení čarodějnic. K této příleţitosti vytvářely velkou
čarodějnici z přírodních materiálŧ.
Bruslení pro školy – celkem 194 ţákŧ mělo moţnost si zabruslit na opravdovém ledu v Teplicích v prostorách
Olympia centra Teplice.
Mikuláš pro ţáky školy – kaţdá třída dostala od Mikuláše pytlíček s čokoládičkami.
Husovy stopy - připomenutí 600 let od úmrtí Jana Husa prostřednictvím velkoformátových samolepek v podobě
husích stop v prostorách školy.
Třídní vánoční besídky
Vánoční sportovní program třídy 8. A v Aquacentru Teplice
Vánoční akademie pro 1. a 2. stupeň
Vánoční akademie pro MŠ Sukova
Vánoční akademie pro Domov dŧchodcŧ
Vánoční besídka pro rodiče ţákŧ 1. B, 2. C
Výroba přání PF 2015
Výroba vánočních ozdob a dárkŧ z keramiky – ţáci keramického krouţku modelovali svícny a zvonečky.
Výroba adventních svícnŧ – bylo vyrobeno 10 adventních svícnŧ jako pozornost za spolupráci školy –
zřizovatele – přátele školy. Byla prezentována kreativita v rámci výuky pěstitelství.
Školní akademie v Mušli s názvem „Hollyvood“
Ocenění 3 ţákŧ z 9. ročníku v červnu za skvělé školní výsledky na MgM Teplice
Nábor ţákŧ – představení škol: SŠ Fr. Šrámka Teplice, SŠ AGC Teplice
Tvorba adventního kalendáře
Dětský den – gratulace všem dětem na celém světě
Ukázková hodina pro předškoláky MŠ Modlany a MŠ Sládkova
Schŧzka pro rodiče budoucích prvňáčkŧ
Halloween – učení v maskách, rej masek – 1. – 3. ročník
Výroba dárečkŧ pro budoucí prvňáčky
Fotografování tříd, vánoční fotografování 1. stupně
Nábor do krouţku sportovního šermu
Nábor THAI KICK BOX v malé tělocvičně
Adopce zvířete adoptované zvíře KORELA CHOCHOLATÁ ZOO Ústí nad Labem
Připomenutí mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“
Získání darovacího certifikátu pod značkou WWW.skutecnydarek.cz – spolupráce se spol. Člověk v tísni, o.p.s.
Vánoční sbírka pro opuštěná zvířata v péči FOUSEK o.s. – sdruţení na ochranu zvířat a v útulku Tlapka.
Sběrová akce ve spolupráci s Mysliveckým sdruţením Duchcov ve sběru plodŧ lesa (kaštany, ţaludy, bukvice).
Bylo nasbíráno 300 kg kaštanŧ, kaţdý ţák obdrţel odměnu v podobě čokoládových kaštanŧ.
Uskutečnění charitativní sbírky zakoupením pravítek a magnetek, které organizuje Občanské sdruţení „Ţivot
dětem“ v celkové hodnotě 1 700- Kč.
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Nákup publikací „Pohádkoví lepíci“ a propisky s logem Sidus. Jedná se o veřejnou sbírku pořádanou Fondem
SIDUS, o.p.s. Primátorská 40, Praha 8. Bylo vybráno a posláno 2 070,- Kč. Výnos ze sbírky je určen na
vybavení dětských zdravotnických zařízení. Škole je udělen certifikát za pomoc při veřejné sbírce.
Akce Školního parlamentu
V září školní parlament připravil rozhovory s novými učiteli ve škole. Řeší téţ návrhy spoluţákŧ na uspořádání
rŧzných soutěţí, akcí, změn ve škole. V únoru uspořádal Školní videostop. Akce se zúčastnily tříčlenné týmy,
které zastupovaly jednotlivé třídy. Celý rok organizovali projekt „O nejlepšího čtenáře“.

Školní výlety
třída

datum

1. A

22. 6.

1. B

22. 6.

2. A

12. 6

2. B

1. 6.

2. C

12. 6.

3. A

18. 6.

3. B

Čas (od – do)
cca 6 hod
8:15 – 14:30
52 + 2
8:15 – 14:30

Cíl + program

doprovod

Šestajovice - čokoládovna

Štrougalová

Šestajovice - čokoládovna

Hejčlová

7:30 – 14:00
44 + 2
7:30 – 14:00
50 + 2
7:30 – 14:00

Česká televize Praha

Panešová

Česká televize Praha

Procházková

Česká televize Praha

Burianová

Šestajovice - čokoládovna

Marková

1. 6.

8:15 – 14:30
47 + 2
7:30 – 14:00

Česká televize Praha

Pešková

3. C

18. 6.

8:15 – 14:30

Šestajovice - čokoládovna

Nováková

4. A

22. 6.

7:30 – 14:00

Česká televize Praha

Macalová

4. B

22. 6.

7:30 – 14:00

Česká televize Praha

Krinerová

5. A

15. 6.

6:50 – 17:00

Liberec – IQ LANDIA

5. B

18. 6.

8:00 – 16:00

Krušné hory – muzeum Lesná

6. A

22. 6.

8:00 – 14:00

6. B

22. 6.

8:00 – 14:00

7. A

9. 6.

8:00 – 14:00

7. B

9. 6.

8:00 – 14:00

8. A

17. 6.

8:00 – 14:00

8. B

17. 6.

8:00 – 14:00

9. A

15. 6.

8:00 – 14:00

9. B

17. 6.

8:00 – 14:00

Milešovka – turistika
(České středohoří)
Milešovka – turistika
(České středohoří)
Praha – Staré Město
Královská cesta
Praha – Staré Město
Královská cesta
Jirkov – lezecká stěna, sklepy,
vyhlídková věţ
Jirkov – lezecká stěna, sklepy,
vyhlídková věţ
Praha – Staré Město
Královská cesta
Jirkov – lezecká stěna, sklepy,
vyhlídková věţ

Votava
Hlaváčková
Havlová
Urbanská
Jelínková
Bennerová
Mazáčová
Pike
Vyhnisová
Bergmanová
Matysová
Hŧrková
Maříková
Seidlová
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Činnost školní družiny
Celoroční téma:
ZÁŘÍ

Skřítkové a víly ve světě FANTAZIE a DOBRA

SVĚT ŠKOLY a ŠKOLNÍ DRUŢINY – přátelské místo pro všechny

Získávání osobní samostatnosti, sebeobsluţné činnosti, umění komunikace, komun. kompetence, umění
regenerace sil
Děti se seznamovaly s prostředím ŠD (zvláště prvňáčci), hrály rŧzné seznamovací a poznávací hry, vytvářely si
pravidla slušného chování, ohleduplnosti a kamarádských vztahŧ, zaloţily si schránku dŧvěry a zvelebovaly ŠD
– jako přátelské místo pro všechny. Výtvarně ztvárnily svého kamaráda a v týdenním projektu: „Týden
nejslušnějšího chování“ se snaţily hledat na druhých i na sobě jen to nejlepší, pomáhat si a být k sobě
maximálně vstřícní a ohleduplní.
Týdenní projekt: TÝDEN SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Všechny akce a činnosti v září byly zaměřeny na vytváření kamarádských, příjemných vztahŧ a prostředí plného
pohody, her a přátelství.
AKCE

fotbalový turnaj se ZŠ Metelkovo nám.

ŘÍJEN

JSME JEDNA RODINA – ŠKOLNÍ DRUŢINA

Podpora tělesného rozvoje a zdraví, osobní spokojenosti a pohody, rozvoj osobnosti a individuality
dítěte
Kromě klasické podzimní výzdoby, vyrábění drakŧ a tvoření z přírodnin, děti oslavily v návaznosti na školní
plán Halloween, upevňovaly si v rŧzných hrách a soutěţích znalosti o základních pravidlech zdravé stravy a
první pomoci. V týdenním projektu „Týden plný radosti“ byla pro děti uspořádána společná Rekordyáda všech
oddělení v netradičních soutěţích a proběhla soutěţ „Vtipálek“.
Týdenní projekt: TÝDEN PLNÝ RADOSTI
AKCE

LISTOPAD

výroba drakŧ – výtvarná soutěţ
sběr přírodnin /kaštanŧ, ţaludŧ, listŧ/
pouštění draka – drakiáda s názvem „všechno lítá, co peří má“ (vlaštovky, házedla…)
Halloween
beseda na téma „základy zdravé stravy a první pomoci, odpovědnost za své zdraví“
rekordyáda/olympiáda
soutěţ „vtipálek“
pátky v tělocvičně

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Rozvoj osobnosti dítěte - jeho poznávání a soc. způsobilost, mravní a duchovní hodnoty, rozvíjení
tvořivosti a posilování sebevědomí
Děti celý listopad proţívaly v duchu kouzla pohádek, připravovaly si vlastní divadelní představení na
Mikulášskou besídku v ŠD, ve všech odděleních se četly i poslouchaly pohádky, hrála se hra – Z pohádky do
pohádky a probíhala příprava na adventní dny. Do ŠD bylo pozváno divadlo Bublina a děti výtvarně ztvárnily
pohádkové téma dle své fantazie – jejich obrázky byly vystaveny a vyhodnoceny.
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Týdenní projekt: TÝDEN S POHÁDKOU
AKCE

divadlo Bublina
promítání pohádky Tři bratři
nacvičování vlastních divadelních představení
výstava výtvarných prací na téma Pohádka
návštěva Planetária
pátky v tělocvičně

PROSINEC

KNIHA - jako nejkrásnější dárek – SKŘÍTKOVÉ A VÍLY V KNÍŢKÁCH

Rozvoj kompetencí k trávení volného času, umění dělat a sdílet radost
Celý prosinec se nesl v duchu blíţících se Vánoc a adventních příprav. Děti samy pro sebe připravily a
nazkoušely divadelní vystoupení na Mikulášskou v ŠD, zpívaly koledy a vyráběly dárky pro své blízké. Při
vycházkách jsme si prohlédli vánoční výzdobu města a strom na Zámeckém náměstí, navštívili jsme dílnu Lera a
ve všech odděleních se konaly vánoční besídky. V rámci projektu „Týden dovedných rukou“ byly děti navzájem
seznámeny, co se kde v kterém oddělení vyrábělo a tvořilo a pokud měly zájem, mohly si také vyrobit ještě navíc
dáreček v jiném oddělení. Bohuţel počasí nám zatím neumoţnilo uţít si zimy na sněhu.
Týdenní projekt: TÝDEN DOVEDNÝCH RUKOU
AKCE

Mikulášská a vánoční besídka a nadílka
rozhovory s dětmi o Vánocích, poslech a zpívání vánočních koled, vánoční výzdoba školní
druţiny, výroba vánočních přáníček a ozdob na stromeček, výroba dárkŧ pro rodiče a blízké
návštěva DDM – výroba perníkŧ
návštěva vánoční výstavy v Muzeu Teplice, vánoční strom na Zámeckém náměstí
nejzajímavější vánoční přáníčko, dárek, soutěţ všech oddělení s moţností vyrobit si dárek i
v jiném oddělení
vánoční fotbalový turnaj se ZŠ Metelkovo nám.
pátky v tělocvičně

LEDEN

UČENÍ, HÁDÁNÍ – HLAVY LÁMÁNÍ

Získávání informací a kompetencí k učení, multikulturní a mediální výchova
V lednu jsme vystavili v ŠD kníţky v rámci akce: Kníţka – dárek od Jeţíška, navštívili jsme společně
Regionální knihovnu v Teplicích. V rámci týdenního projektu „Týden bystrých hlaviček“ byly pro děti
připraveny kvízy a soutěţ o nejlepšího luštitele hádanek. V den pololetních prázdnin jsme šli do Metropolr
Bowling, pro děti byly připraveny netradiční tvořivé dílny a promítala se pohádka.
Týdenní projekt: TÝDEN BYSTRÝCH HLAVIČEK
AKCE

výtvarná soutěţ na téma ZIMA
návštěva Regionální knihovny Teplice
výstava kníţek v prostorách ŠD
soutěţ o nejlepšího luštitele
pátky v tělocvičně
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ÚNOR

ROZJEZDY PRO HVĚZDY

Sebepoznávání, sebehodnocení- umění pochválit sebe i druhé, všímat si pozitivních a pěkných věcí a
vlastností na druhých, úcta ke všem lidem
Celý týden probíhal v duchu téma „rozjezdy pro hvězdy“, oslavili jsme Sv. Valentýna – diskotékou a rŧznými
zábavnými soutěţemi, připravovali jsme si masky na karneval a kaţdý měl moţnost v rámci své fantazie a
tvořivosti se nějak předvést, něco si připravit. V rámci týdne plného zábavy proběhla soutěţ „Zlatý slavík“ a
Vtip za stovku“. Děti několikrát byly bobovat. Při nepříznivém počasí se děti zapojovaly do rŧzných her, soutěţí
a turnajŧ, opakovaly si pravidla stolních i jiných her, učily se přijmout poráţku, učily se hezkým kamarádským
vztahŧm (neposmívání se, kdyţ někdo prohraje) a umět přát druhému výhru i odměnu.
Týdenní projekt: TÝDEN PLNÝ ZÁBAVY
AKCE

Svatý Valentýn – dárky pro radost, diskotéka
soutěţ o nejhezčí stavbu ze sněhu
karneval – masopustní rej – soutěţ o nejoriginálnější masku
Zlatý slavík
Vtip za stovku
pátky v tělocvičně

BŘEZEN

BŘEZEN – DO PŘÍRODY VLEZEM

Rozvoj komunikace, samostatné vyprávění, fantazie, nacítění se a úcta k přírodě
V březnu jsme pozorovali probouzející se přírodu, malovali venku a učili se vnímat okolí, příchod jara,
pozorovali jsme změny počasí tzv. „přetahovanou mezi jarem a zimou“. Pracovali jsme s dětskými časopisy,
luštili jsme rŧzné kvízy, rébusy, kříţovky, vystřihovali i skládali jsme z časopisŧ a četli si pohádky i příběhy
v nich. Děti se seznámily s rŧznými druhy časopisŧ pro děti od 4 do12 let. Stále ještě dočítáme kníţky od
„Jeţíška“. Hráli jsme rŧzné hry s písmenky a děti si vytvořily vlastní kníţku se svým příběhem. Připravovali
jsme se na Velikonoce, vyzdobili jsme jednotlivá oddělení rŧznými papírovými a jinými dekoracemi. V rámci
týdne ochrany přírody jsme si povídali o třídění odpadu, cestou na vycházky jsme sbírali pohozené papíry a na
tuto činnost naváţeme i v dubnu v rámci DNE ZEMĚ.
Týdenní projekt: TÝDEN OCHRANY PŘÍRODY
AKCE

výtvarná hra – malování v přírodě… malování přírodninou
soutěţ – nejhezčí jarní výzdoba školní druţiny
práce s dětským časopisem /Mateřídouška, Sluníčko, Méďa Pusík, Čtyřlístek/ - výroba vlastní
knihy
výlet do přírody- Obora ve Mstišově, Doubravka
jarní turnaj ve fotbale a vybíjené
jarní úklid a úvod do akce na třídění odpadu

DUBEN

UDĚLEJ SI SÁM – zlaté ručičky

Získávání a uplatňování znalostí o ţivotním prostředí a jeho ochraně
V dubnu jsme s dětmi oslavili Velikonoce, vyrobili výrobky s jarními motivy a vyzdobili ŠD. Pozorovali jsme
změny v přírodě v probouzejícím se jarním období. V rámci Dne Země jsme začali v ŠD třídit odpad. Besedovali
jsme na téma „Co mŧţe kaţdý udělat sám za sebe, aby kolem nás bylo hezky a čisto“. Společně jsme uspořádali
rej čarodějnic a vyhodnotili nejlepší masky. V projektu „Týden šikovných rukou“ jsme ocenili vlastní výrobu
masky a nejlepšího/ nejšikovnějšího velikonočního „tvŧrce“.
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Týdenní projekt: TÝDEN ŠIKOVNÝCH RUKOU
oslava Velikonoc – zvyky, tradice, beseda
výrobky – přáníčka, zdobení vajíček
Rej čarodějnic – kreslení a výroba čarodějnic, diskotéka
DEN ZEMĚ – přednáška o třídění odpadu a ochraně ţivotního prostředí, péče o naše okolí
netradiční výrobek z pouţitého materiálu / odpadu
návštěva Botanické zahrady v Teplicích

AKCE

KVĚTEN

LÍNÁ KŮŢE MÁLO ZMŮŢE

Rozvoj kompetencí k řešení problémů, soc. a interpersonální kompetence
V květnu jsme vyrobili dárečky pro maminky, povídali jsme si o starých májových zvycích a tradicích. V přírodě
jsme poznávali stromy i rostlinky, povídali si o ţivé i neţivé přírodě. V parku proběhla soutěţ o nejzajímavější
stavbu z písku. V rámci sportování se děti naučily školku se švihadlem. Povídali jsme si o bezpečnosti, prevenci
úrazŧ a ochraně vlastního zdraví. Na procházkách jsme více poznávali naše lázeňské město se všemi lázeňskými
domy a tradicemi, povídali jsme si o zahájení lázeňské sezóny.
Týdenní projekt: TÝDEN PLNÝ REKORDŦ
AKCE

Májová veselice – tradice a zvyky
Den matek – výroba dárkŧ pro radost
stavby v písku
poznáváme Teplice – lázeňské město, kultura a historie, vycházky
Olympiáda ve školní druţině – netradiční rekordy a soutěţe
návštěva dopravního hřiště
návštěva Dne otevřených dveří Hasičského záchranného sboru
návštěva Gymnázia Teplice – zoo park

ČERVEN

Cestovní kancelář – PŘÍRODA – CESTA KOLEM SVĚTA

Člověk a jeho zdraví, bezpečné činnosti - předcházíme úrazům, motivace k dalšímu poznávání a učení
V červnu jsme oslavili MDD, vyhlásili soutěţ v malování na chodníku na téma „Hurá prázdniny a cestování“.
V rámci čtení dětem jsme poznávali naší Českou republiku – vylepovali jsme si kartičky do kníţky z Penny a
seznamovali se s rŧznými tipy na výlety. Se školním rokem jsme se rozloučili vycházkou na zmrzlinu a
rozloučili jsme se s třeťáky, kteří si pro nás připravili vlastní program – disko hry a vystoupení.
Týdenní projekt: TÝDEN CESTOU NECESTOU
AKCE

malování na chodník – téma – Hurá na prázdniny
rozloučení se školním rokem – společně na zmrzlinu
Mezinárodní den dětí – soutěţe a hry
malování na obličej
minigolf v plavecké hale
divadlo Krabice
vystoupení bublináře - show
výstava: Malování duše – obrázky kreslené pusou, nohama atd.

IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU
ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2014/2015 na škole nebyla provedena kontrolní činnost ČŠI.
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X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Zpráva o hospodaření v roce 2014
a) Hospodaření z dotace zřizovatele:
náklady……………….
výnosy ……………….

Tabulka č. 1
5 798 067,94 Kč
5 024 954,48 Kč
773,113,46 Kč

b) Hospodaření z dotace státního rozpočtu:
náklady……………….
výnosy ……………….

Tabulka č. 2

16 470 712, 00 Kč
16 470 712, 00 Kč
0,00 Kč
Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníkŧ za rok 2014

Tabulka č. 3

Hospodaření s prostředky FKSP za rok 2014

Tabulka č. 4

c) UZ 33047 Další cizí jazyk

Tabulka č. 5
náklady……………….
výnosy ……………….

8 200,00 Kč
8 200,00 Kč
0,00 Kč

d) UZ 33051 Mzdové náklady na zvýšení platů pedagogů
náklady………………. 31 197,00 Kč
výnosy ………………. 31 197,00 Kč
0,00 Kč

Tabulka č. 6

e) UZ 33051 Mzdové náklady na zvýšení platů
náklady……………….
výnosy ……………….

Tabulka č. 7
102 501,00 Kč
105 501,00 Kč
0,00 Kč

f) Hospodaření z doplňkové činnosti:
náklady VHČ……………….
výnosy VHČ……………….

Tabulka č. 8
402 146,00 Kč
404 200,00 Kč
2 054,00 Kč

g) Opravy a udrţování:

Tabulka č. 9
náklady
výnosy

……………….
……………….

227 407,00 Kč
227 407,00 Kč
0,00 Kč

h) Hospodaření z dotace zřizovatele + státní rozpočet + doplňková činnost:
náklady …..……………….
22 271 940,48 Kč
výnosy ………………… ..
23 047 107,94 Kč
775 167,46 Kč

Tabulka č. 10

ch) Hospodaření z dotace projektu EU OPVK:
náklady VHČ……………….
výnosy VHČ……………….

Tabulka č. 11
4 823,00 Kč
4 823,00 Kč
0,00 Kč
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Náklady a výnosy dle data plnění
Součtová sestava
ÚČET
50110
50111
50112
50114
50116
50117
50118
50119
50120
50121
50140
50141
501
50201
50202
50203
50205
502
51101
51102
511
51801
51802
51807
51809
51810
51811
51814
51815
51817
51820
51830
518
54901
54903
54904
54920
549
55100
55101
55102
551
55822
55823
558
Náklady celkem
60201
60203
60206
602
60307
60308
603
64802
64903
64907
64908
649
66200

- ZŘIZOVATEL

Všeobecný materiál – ZŠ
Všeobecný materiál – ŠJ
Kancelářský materiál – ZŠ
Tiskopisy – ZŠ
Materiál na údrţbu, úklid, čištění – ZŠ
Materiál na údrţbu, úklid, čištění – ŠJ
Noviny, časopisy, knihy
PŘEDMĚTY OD 1,- do 999,- ŠJ
Předměty od 0,- do 300,- Kč – ZŠ
Předměty od 301,- do 999,- Kč – ZŠ
Potraviny – spotřeba potravin dětí
Potraviny – spotřeba potravin zaměstnanci
Spotřeba materiálu
Spotřeba plynu
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba vody
Dodávka tepla
Spotřeba energie
Opravy a udrţování ZŠ
Opravy a udrţování ŠJ
Opravy a udrţování
Poštovné
Telefonní poplatky
Odvoz odpadu
Licence – krátkodobé
Poplatky za programové vybavení
Webhosting + doména
Poplatky bance
Ostatní sluţby – antivirus
Internet – poplatky
Ostatní sluţby ZŠ
Ostatní sluţby ŠJ
Ostatní sluţby
Pojistné - škody
Nájmy bytŧ
Ostatní N z činnosti – nájem tělocvičny
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Odpisy dlouhodobého majetku – budovy školy
Odpisy dlouhodobého majetku – hřiště
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drob. dlouh. majetku ZŠ
Náklady z drob. dlouh. maj. ŠJ
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Trţby za stravenky
Příspěvek na stravné z FKSP
Ostatní trţby za sluţby /druţina/
Výnosy z prodeje sluţeb
Výnosy z pronájmu – tělocvična + učebny
Výnosy z pronájmu – garáţe
Výnosy z pronájmu
Zúčtování fondŧ M
Výnos – ztráta učebnic
Výnos – nájmy bytŧ, za vodu
Jiné ostatní výnosy + haléřové vyrovnání
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky

Tabulka č. 1
01.01.2014 – 31. 12. 2014
263 327,70
8 694,00
7 403,00
18 285,00
81 248,00
23 846,00
37 295,20
699,00
247,00
28 935,00
942 239,70
154 429,00
1 566 648,60
213 132,00
436 472,00
199 612,00
791 757,00
1 640 973,00
112 963,00
16 576,70
129 539,70
6 195,00
73 141,08
37 772,00
7 562,50
31 367,12
1 090,00
72 634,26
14 161,00
20 328,00
168 829,50
6 915,00
439 995,46
38 597,00
74 844,00
1,00
-0,28
113 441,72
255 322,00
168 715,00
188 664,00
612 701,00
509 570,00
12 085,00
521 655,00
5 024 954,48
1 045 300
60 896,00
249 400,00
1 355 596,00
95 983,00
23 093,00
119 076,00
21 500,00
0,00
93 743,00
863,00
94 606,00
106,94

34

67202
67203
672
Výnosy celkem

Dotace Město
Dotace na odpisy budov a hřiště Město
Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů

3 850 000,00
357 183,00
4 207 183,00
5 798 067,94

ZISK (+), ZTRÁTA (-)

Náklady a výnosy dle data plnění – STÁTNÍ ROZPOČET
Součtová sestava
ÚČET
50130
50131
50132
50133
50134
501
51201
51202
51203
512
51803
51804
51821
518
52101
52102
52109
521
52401
52402
524
52501
52701
52709
52710
52711
52712
527

Tabulka č. 2
01.01.2014 – 31. 12. 2014

Školní potřeby
Učebnice
Učební pomŧcky
Učební pomŧcky – na PC
Školní vybav. pro 1. ročník
Spotřeba materiálu
Cestovné – DVPP=pro pedag. činnost-další vzdělávání
Cestovné – nepedagogičtí pracovníci
Cestovné – pedagogičtí pracovníci
Cestovné
Školení, semináře – nepedagogové
DVPP semináře, školení – pedagogové
Ostatní sluţby - /plavecká hala/
Ostatní sluţby
Mzdové náklady
OON – odstupné
Soc. N – vyplacené dávky do 14 dnŧ
Mzdové náklady
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění
Zákonné pojištění Kooperativa
Zákonné soc. náklady /zákl. příděl do FKSP/
Preventivní prohlídky zaměstnancŧ
Osobní ochranné pomŧcky ZŠ
Osobní ochranné pomŧcky ŠJ
Zákonné soc. nákl. (FKSP z vyplac. dávek do 14 dní)
Zákonné sociální náklady

Náklady celkem
67201
Výnosy celkem

773 113,46

2 600,00
85 293,00
199 151,00
14 682,00
11 000,00
312 726,00
5 524,00
469,00
5 434,00
11 427,00
7 119,00
39 070,00
22 500,00
68 689,00
11 795 820,00
30 216,00
58 112,00
11 884 148,00
1 061 692,00
2 944 841,00
4 006 533,00
49 898,00
117 959,00
5 000,00
4 929,00
8 822,00
581,00
137 291,00
16 470 712,00

Dotace Kraj

ZISK (+), ZTRÁTA (-)

Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníkŧ za rok 2014
OBLAST DVPP
Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníkŧ
Vzdělávání pracovníkŧ v oblasti českého jazyka a RVP
Vzdělávání pracovníkŧ v oblasti anglického jazyka a RVP
Vzdělávání pracovníkŧ v oblasti matematiky a RVP, chemie a RVP
Vzdělávání v oblasti primární prevence a EVVO

16 470 712,00
16 470 712,00

0,00

Tabulka č. 3
FINANČNÍ NÁROČNOST
6 610,00
2 790,00
1 060,00
1 210,00
14 110,00
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Vzdělávání v oblasti výchovného a kariérového poradenství a SPU
Vzdělávání v dalších oblastech
CELKEM

1 740,00
11 550,00
39 070,00

Vzdělávání nepedagogických pracovníkŧ
Vzdělávání mzdové účetní a účetní
CELKEM

na vzdělávání

Zpráva o hospodaření s prostředky FKSP za rok 2014

7 119,00
46 189,00

Tabulka č. 4

PŘÍJMY
Převod z roku 2013
Rozpočet na rok 2014
1 % z rozvojového programu č.j. 24878/2014
1 % z rozvojového programu č.j. 34125/2014
1% z doplňkové činnosti
1 % z vyplacených dávek do 14 dnŧ PN

28 530,77
117 959,00
231,00
759.00
916,00
581,00

CELKOVÉ PŘÍJMY

148 976,77

VÝDAJE
Příspěvek na školní stravování
Příspěvek na rekreace
Penzijní připojištění
Kultura a tělovýchova
Vitaminy
Dary k pracovnímu výročí 20 let
Dary k pracovnímu výročí 25 let
Dary k pracovnímu výročí 30 let
Dary k ţivotnímu výročí 50 let
Dary k ţivotnímu výročí 55 let
Dary k ţivotnímu výročí 60 let
Dary k odchodu do starobního dŧchodu
CELKOVÉ VÝDAJE
PŘEVOD DO ROKU 2014

Náklady a výnosy dle data plnění : UZ 33047 Další cizí jazyk RVP
Součtová sestava
ÚČET
50124
Náklady UZ 33047 Další cizí jazyk RVP
Náklady celkem
67212
Výnosy celkem

Výnosy UZ 33047 Další cizí jazyk RVP

ZISK (+), ZTRÁTA (-)

60 896,00
8 400,00
22 050,00
825,00
19 600,00
2 000,00
2 000,00
4 000,00
3 999,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
129 770,00
19 206,77

Tabulka č. 5
01.01.2014 – 31. 12. 2014
8 200,00
8 200,00
8 200,00
8 200,00

0,00
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Náklady a výnosy dle data plnění : UZ 33051 Zvýšení platŧ pedagogických pracovníkŧ
Součtová sestava
Tabulka č. 6
ÚČET
01.01.2014 – 31. 12. 2014
52108
UZ33051 Mzdové náklady na zvýšení platŧ ped. prac.
23 109,00
524 05
UZ33051 ZP – zvýšení platŧ ped. prac. v reg. šk.
2 080,00
52406
UZ33051 – SP – zvýšení platŧ ped. prac. v reg. šk.
5 777,00
524
Zákonné sociální pojištění
7 857,00
52706
UZ33051 – Zák. soc. N – zvýšení platŧ pedag. prac. v reg. šk.
231,00
Náklady celkem
31 197,00
67211
Výnosy celkem

UZ 33051 Zvýšení platŧ pedagog. pracovníkŧ

ZISK (+), ZTRÁTA (-)

31 197,00
31 197,00

0,00

Náklady a výnosy dle data plnění : UZ 33052 Zvýšení platŧ pracovníkŧ regionálního školství
Součtová sestava
Tabulka č. 7
ÚČET
01.01.2014 – 31. 12. 2014
52103
UZ33052 Mzdové náklady na zvýšení platŧ prac.reg. šk.
75 927,00
52403
UZ33052 ZP – zvýšení platŧ pracovníkŧ reg. školství
6 833,00
52404
UZ33052 – SP – zvýšení platŧ pracovníkŧ v reg. školství
18 982,00
524
Zákonné sociální pojištění
25 815,00
52703
UZ33052 – Zák. soc. nákl. – zvýšení platŧ prac. v reg. šk.
759,00
Náklady celkem
102 501,00
67208
Výnosy celkem

UZ 33052 Zvýšení platŧ pracovníkŧ reg. šk.

ZISK (+), ZTRÁTA (-)

Náklady a výnosy dle data plnění
Součtová sestava
ÚČET

102 501,00
102 501,00

0,00

Doplňková činnost
Tabulka č. 8
01.01.2014 – 31. 12. 2014

50150
50154
501
50251
50252
50253
502
51850
518 52
518
52155
52451
52452
524
52555
52755
Náklady celkem

VHČ – Všeob. mat. + čist. prostř.
VHČ spotřeba potravin cizí strávníci
Spotřeba materiálu
VHČ Spotřeba plynu
VHČ Spotřeba elektřiny
VHČ Spotřeba vody
Spotřeba energie
VHČ Ostatní sluţby
VHČ telefonní poplatky
Ostatní sluţby
VHČ Mzdové náklady
VHČ Zdravotní pojištění
VHČ Sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění
VHČ Zákonné pojištění Kooperativa
VHČ Zákonné soc. náklady 1% na FKSP

13 572,00
185 899,00
199 471,00
37 080,00
25 288,00
12 069,00
74 437,00
2 880,00
1 310,00
4 190,00
91 600,00
8 246,00
22 900,00
31 146,00
386,00
916,00
402 146,00

60255

VHČ Trţby z prod. Sluţ. – cizí strávníky

404 200,00
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Výnosy celkem

404 200,00

ZISK (+), ZTRÁTA (-)

Náklady a výnosy dle data plnění
Součtová sestava
ÚČET

2 054,00

Opravy a udrţování
Tabulka č. 9
01.01.2014 – 31. 12. 2014

51103
51825
Náklady celkem

Opravy a udrţování – výměna vrat VŘ
Ost. sl. – Dokumentace – vrata

219 657,00
7 750,00
227 407,00

64803
Výnosy celkem

Čerpání IF – M

227 407,00
227 407,00

ZISK (+), ZTRÁTA (-)

0,00

Náklady a výnosy dle data plnění Zřizovatel + státní rozpočet + doplňková činnost
Součtová sestava
Tabulka č. 10
ÚČET
01.01.2014 – 31. 12. 2014
50110
50111
50112
50114
50116
50117
50118
50119
50120
50121
50124
50130
50131
50132
50133
50134
50140
50141
50150
50154
50161
501
50201
50202
50203
50205
50251
50252
50253
502
51101
51102
51103
511

Všeobecný materiál – ZŠ
Všeobecný materiál – ŠJ
Kancelářský materiál – ZŠ
Tiskopisy – ZŠ
Materiál na údrţbu, úklid, čištění – ZŠ
Materiál na údrţbu, úklid, čištění – ŠJ
Noviny, časopisy, knihy
PREDMETY OD 1,- do 999,- ŠJ
Předměty od 0,- do 300,- Kč – ZŠ
Předměty od 301,- do 999,- Kč – ZŠ
UZ33047 – Falší cizí jazyk RVP pro ZŠ v roce 2014
Školní potřeby
Učebnice
Učební pomŧcky
Učební pomŧcky –na PC
Školní vybav. pro 1. ročník
Potraviny – spotřeba potravin dětí
Potraviny – spotřeba potravin zaměstnanci
VHČ Všeob. mat. + čist. prostř.
VHČ spotřeba potravin cizí strávníci
UZ 33123 EU Všeobecný materiál ZŠ
Spotřeba materiálu
Spotřeba plynu
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba vody
Dodávka tepla
VHČ Spotřeba plynu
VHČ Spotřeba elektřiny
VHČ Spotřeba vody
Spotřeba energie
Opravy a udrţování ZŠ
Opravy a udrţování ŠJ
Opravy a udrţování – výměna vrat VŘ
Opravy a udrţování

263 327,70
8 694,00
7 403,00
18 285,00
81 248,00
23 846,00
37 295,20
699,00
247,00
28 935,00
8 200,00
2 600,00
85 293,00
199 151,00
14 682,00
11 000,00
942 239,70
154 429,00
13 572,00
185 899,00
4 823,00
2 091 868,60
213 132,00
436 472,00
199 612,00
791 757,00
37 080,00
25 288,00
12 069,00
1 715 410,00
112 963,00
16 576,70
219 657,00
349 196,70
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51201
51202
51203
512
51801
51802
51803
51804
51807
51809
51810
51811
51814
51815
51817
51820
51821
51825
51830
51850
51852
518
52101
52102
52103
52108
52109
52155
521
52401
52402
52403
52404
52405
52406
52451
52452
524
52501
52555
525
52701
52703
52706
52709
52710
52711
52712
52755
527
54901
54903
54904
54920
549
55100
55101
55102
551
55822
55823
558

Cestovné – DVPP pro pedagogickou činnost – další vzdělávání
Cestovné – nepedagogičtí pracovníci
Cestovné – pedagogičtí pracovníci
Cestovné
Poštovné
Telefonní poplatky
Školení, semináře – nepedagogové
DVPP semináře, školení – pedagogové
Odvoz odpadu
Licence – krátkodobé
Poplatky za programové vybavení
Webhosting + DOMÉNA
Poplatky bance
Ostatní sluţby – Antivirus
Internet – poplatky
Ostatní sluţby ZŠ
Ostatní sluţby - /plavecká hala/
Ost. sl. – dokumentace – vrata
Ostatní sluţby ŠJ
VHČ Ostatní sluţby
VHČ telefonní poplatky
Ostatní sluţby
Mzdové náklady
OON – odstupné
UZ33052 Mzdové N na zvýšení platŧ prac. reg. školství
UZ33051 Mzdové N na zvýšení platŧ ped. prac. v reg. šk.
Soc. N. – vyplacené dávky do 14 dnŧ
VHČ Mzdové náklady
Mzdové náklady
Zdravotní pojištění
Sociální pojištění
UZ33052 ZP – zvýšení platŧ pracovníkŧ reg. školství
UZ33052 SP – zvýšení plat§ pracovníkŧ v reg. školství
UZ33051 ZP – zvýšení platŧ ped. prac. v reg. šk.
UZ33051 SP – zvýšení platŧ ped. prac. v reg. šk.
VHČ zdravotní pojištění
VHČ sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění
Zákonné pojištění Kooperativa
VHČ Zákonné pojištění Kooperativa
Jiné sociální pojištění
Zákonné soc. náklady /zákl. příděl do FKSP/
UZ33052 Zákl. soc. nákl. – zvýšení platŧ prac. v reg. školství
UZ33051 Zákl. soc. N – zvýšení platŧ ped. prac. v reg. školství
Preventivní prohlídky zaměstnancŧ
Osobní ochranné pomŧcky ZŠ
Osobní ochranné pomŧcky ŠJ
Zákonné soc. nákl. (FKSP z vyplac. dávek do 14 dní)
VHČ Zákonné soc. náklady 1% na FKSP
Zákonné sociální náklady
Pojistné – škody
Nájmy bytŧ
Ost. N z činnosti – nájem tělocvičny
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy dlouhodobého majetku
Odpisy dlouhodobého majetku – budovy školy
Odpisy dlouhodobého majetku - hřiště
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drob. dlouh. majetku ZŠ
Náklad z drob. dlouh. maj. ŠJ
Náklady z drobného dlouhodobého majetku

5 524,00
469,00
5 434,00
11 427,00
6 195,00
73 141,08
7 119,00
39 070,00
37 772,00
7 562,50
31 367,12
1 090,00
72 634,26
14 161,00
20 328,00
168 829,50
22 500,00
7 750,00
6 915,00
2 880,00
1 310,00
520 624,46
11 795 820,00
30 216,00
75 927,00
23 109.,00
58 112,00
91 600,00
12 074 784,00
1 061 692,00
2 944 841,00
6 833,00
18 982,00
2 080,00
5 777,00
8 246,00
22 900,00
4 071 351,00
49 898,00
386,00
50 284,00
117 959,00
759,00
231,00
5 000,00
4 929,00
8 822,00
581,00
916,00
139 197,00
38 597,00
74 844,00
1,00
-0,28
113 441,72
255 322,00
168 715,00
188 664,00
612 701,00
509 570,00
12 085,00
521 655,00
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Náklady celkem
60201
60203
60206
60255
602
60307
60308
603
64802
64803
648
64903
64907
64908
649
66200
67201
67202
67203
67208
67211
67212
67261
672
Výnosy celkem

22 271 940,48
Trţby za stravenky
Příspěvek na stravné z FKSP
Ostatní trţby za sluţby /druţina/
VHČ Trţby z prod. sluţ. – cizí strávníci
Výnosy z prodeje sluţeb
Výnosy z pronájmu – tělocvična + učebny
Výnosy z pronájmu – garáţe
Výnosy z pronájmu
Zúčtování fondŧ M
Čerpání IF – M
Čerpání fondů
Výnos – ztráta učebnic
Výnos – nájmy bytŧ, za vodu
Jiné ostatní výnosy + haléřové vyrovnání
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Dotace Kraj
Dotace Město
Dotace na odpisy budov a hřiště Město
UZ33052 – Zvýšení platŧ pracovníkŧ reg. šk.
UZ33051 Zvýšení platŧ pedag. prac. v reg. školství
UZ33047 Další cizí jazyk RVP pro ZŠ v r. 2014
Výnosy z vybraných míst. vládních inst. z transf. - EU
Výnosy z vybraných místních vládních institucí z transferů

1 045 300,00
60 896,00
249 400,00
404 200,00
1 759 796,00
95 983,00
23 093,00
119 076,00
21 500,00
227 407,00
248 907,00
0,00
93 743,00
863,00
94 606,00
106,94
16 470 712,00
3 850 000,00
357 183,00
102 501,00
31 197,00
8 200,00
4 823,00
20 824 616,00
23 047 107,94

ZISK (+), ZTRÁTA

Náklady a výnosy dle data plnění – EU OPVK
Součtová sestava
ÚČET
50161
Náklady celkem
67261
Výnosy celkem

775 167,46

Tabulka č. 11
01.01.2014 – 31. 12. 2014

UZ 33123 EU Všeobecný materiál ZŠ

4 823,00
4 823,00

Výnosy z vybraných míst. vládních inst. z transf. – EU

4 823,00
4 823,00

ZISK (+), ZTRÁTA (-)

0,00
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XI. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Škola získala certifikát za účast v ekologickém programu Stromy pro ţivot.
Škola se stala členem Klubu ekologické výchovy, který propŧjčuje škole na léta 2015 – 2017 titul „Škola
udrţitelného rozvoje“.
V minulém školním roce se škola se účastnila projektu Ekopolis a Multipolis, který byl určen pro ţáky 4. – 9.
tříd. Projekt byl ukončen a škola dále vyuţívá atraktivní stolní didaktické hry pro výuku prŧřezového tématu
environmentální výchova.
Škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní pořádaného pod záštitou Ministerstva
školství, mládeţe a tělovýchovy. V rámci programu škola vzdělává ţáky v oblasti třídění a recyklace odpadŧ.
Škola vyuţívá poznatkŧ z projektu Tvořivá škola na 1. st., prvky tvořivé školy jsou zařazeny ve školním
vzdělávacím programu.
Škola se podílela na Mezinárodním

kvantitativním výzkumu na utváření identity dospívajících Cílem

kvantitativního výzkumu bylo zjistit, jak se utváří identita dospívajících v rŧzných sociokulturních kontextech.
Výzkumu se zúčastnili ţáci 8. a 9. ročníku.
Vyučující Aj pracovala na mezinárodním eTwinningovém projektu s názvem: A tour to friendship. Aktivita
eTwinning je iniciovaná Evropskou komisí a je do ní zapojeno přes 250 000 učitelŧ z více neţ 127 000 škoél,
které společně pracují v rŧzných vzdělávacích projektech na portále www.etwinning.net.
Metodička prevence se zúčastnila spolupráce na projektu VYNSPI č. projektu OP VK CZ.1.07/1.1.00/53.0017.
Jedná se o rozsáhlý jednoletý projekt pod názvem „Implementace a evaluace minimálního preventivního
programu, systémových nástrojŧ ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového
chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“, jehoţ hlavním cílem je otestovat a ověřit
moţnosti zavedení celonárodního systému školské prevence rizikového chování (včetně prevence uţívání
návykových látek, šikany atd.) pro děti základních škol.

XII. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ
Škola získala certifikát Partnerské školy Nakladatelství Fraus. Ve své výuce vyuţívá výukové materiály
vytvořené dle nejnovějších trendŧ v oblasti vzdělávání, které podporují zavádění efektivních forem výuky.
Spolupráce vyučující přírodopisu na tvorbě pracovních sešitŧ z přírodopisu pro 6. aţ 9. ročník. Jedná se o Hravý
přírodopis Vydavatelství TAKTIK Praha.

XIII. PŘEDLOŢENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY
a) Projektové dny a projekty
Škola ve školním roce organizovala Celoroční projekt CeProt „Toulky Evropou.“ Projekt je zaměřen na
poznávání zemí Evropy, včetně České republiky. Kaţdá třída se stala zástupcem jednoho státu, který po celý rok
reprezentovala.
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Zastoupení státŧ bylo následující:
1. A
1. B
2. A
2. B
2. C
3. A
3. B
3. C
4. A
4. B

Rakousko
Německo
Polsko
Slovensko
Maďarsko
Švédsko
Norsko
Finsko
Portugalsko
Španělsko

5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

Belgie
Nizozemí
Francie
Švýcarsko
Irsko
Spojené království
Řecko
Itálie
Rumunsko
Bulharsko

První projektový den, nazvaný „Mezinárodní den jazyků“, proběhl 26. září pod vedením paní učitelky
Evy Bennerové. Děti tento den přišly v národních barvách svých státŧ. V rámci třídy vytvořily 3 skupinky, které
obdrţely svŧj cestovní pas. Do něj zapisovaly získané body za splněné úkoly. Tyto úkoly byly pro oba stupně
rŧzné. Na prvním stupni to byl: poslech úryvkŧ hymen, poznávání vlajek, tvorba vlajek přiděleného státu a
v neposlední řadě vytvoření a skládání puzzle. Na druhém stupni se tvořily kreslené hádanky typického slova
přiděleného státu, tvořily se kvízy a poznávaly se úryvky hymen státŧ. Poté následovala návštěva ostatních tříd,
při níţ ţáci poznávali zašifrované slovo a odpovídali na kvízové otázky. Z prvního stupně získaly nejvíce bodŧ
tyto třídy: 1. B se 35 body, 2. C rovněţ se 35 body a 3. C se 34 body. Na druhém stupni byly nejlepší: 9. B se 60
body, 7. B s 57 body a 8. A s 53 body.
Druhý projektový den „Mezinárodní setkávání evropských států“ se uskutečnil 18. listopadu a
zaštiťovaly ho paní učitelky Michaela Urbanská a Anna Hlaváčková. Ţáci si dopředu nosili letáky, pohledy,
fotografie, předměty, národní jídlo, kroje a další jiné věci, typické pro jejich stát. Zjišťovali také základní
informace o státu – např. polohu, rozlohu, počet obyvatel, hlavní město atd. Prvostupňoví ţáci z donesených
materiálŧ tvořili koláţe a soutěţili v pexesu, které pro ně vytvořili osmáci a deváťáci. Cenu za nejhezčí a
nejnápaditější koláţ získala třída 2. B. Ţáci druhého stupně tvořili ze získaných materiálŧ „stánky“ pro ostatní
třídy. Celkovou atmosféru projektového dne výrazně podtrhly rozhlasové upoutávky na jednotlivé stánky. Po
vzájemných návštěvách ostatních státŧ uděloval kaţdý ţák body následujícím zpŧsobem - 3 body pro nejlépe
prezentovaný stát, 2 body pro druhý nejlépe prezentovaný stát a 1 bod pro třetí nejlépe prezentovaný stát.
S celkovým počtem bodŧ se na 1. místě umístila 9. B se 186 body, na 2. místě 6. A se 127 body a na třetím místě
6. B se 109 body.
28. ledna, na třetí projektový den nazvaný „Turisté v České republice“, si třídy rozdělily jednotlivé kraje
České republiky. V rámci třídy utvořili skupinky, které pracovali na těchto úkolech: vytvoření koláţe o
přiděleném kraji, v jehoţ středu byl zakomponován erb kraje, krátký text se zajímavými turistickými
informacemi, doplněný o obrazový materiál, vytvoření mapy kraje se zakreslenými okresními městy, řekami a
pohořími. Druhý stupeň navíc zpracoval typické recepty a pověsti těchto krajŧ, z nichţ byly později vytvořeny
kuchařka a kniha pověstí. Aby došlo k naplnění názvu projektu, navštěvovaly se třídy mezi sebou a poznávali
ostatní kraje. Při tom plnili zadané úkoly.
Čtvrtý projektový den „Poznáváme řemesla“, pořádaný 26. 3., byl oslavou Dne učitelŧ. Všichni učitelé
si na tento den připravili neobvyklou hodinu, zaměřenou převáţně na rukodělnou činnost. S výběrem těchto
workshopŧ se ţáci seznámili v dostatečném časovém předstihu na plakátech, vyvěšených po chodbách i u
vchodových dveří, na nichţ viděli fotografie všech výrobkŧ. Poté se zapsali do jimi zvolených dílen. Výběr byl
obrovský a skutečně rozmanitý. Vařilo se, modelovalo se z hlíny, tvořily se náramky a přívěšky z rŧzných
materiálŧ, zdobila se vajíčka, vytvářely se hudební nástroje, vyráběla se rŧzná zvířátka, nadpřirozené bytosti ale
také květiny. Na konci projektového dne dostali ţáci kartičky, do nichţ napsali body podle toho, jak se jim dílny
líbily. Z celkového počtu bodŧ vyšla jako vítěz v kategorii „A“ paní učitelka Eva Bennerová s 413 body,
v kategorii „B“ paní učitelka Hana Havlová s 507 body, v kategorii „BC“ paní učitelka Natalia Schneider s 370
body a v kategorii „C“ paní učitelka Jaroslava Jelínková s 351 body.
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Pátý projektový den – „Mistrovství Evropy v netradičních sportovních disciplínách“ - věnovaný dětem,
proběhl 1. června, přímo na Den dětí. Zde naposledy reprezentovaly třídy své státy. Na úvod proběhl slavnostní
nástup tříd s jejich vlajkou a maskotem, poté se všichni rozešli na 3 přidělená stanoviště – hřiště (kde probíhali:
freesbee na přesnost, freesbee na dálku, hod míčem na koš, trakař, ringo krouţky ve dvojicích, pétangue), park
(na němţ se konali: švihadlo, trojskok snoţmo, běh štafety, hulahop a dřepy na pŧlměsíci) a dvŧr (kde třídy
soupeřily ve: florbalu, překáţkové dráze, hodu medicinbalem, střílení fotbalového míče do branky na přesnost a
ve šplhu). U kaţdého stanoviště stáli dva netřídní učitelé. Ti byli nápomocni deváťákŧm, kteří organizovali
jednotlivé disciplíny a zapisovali třídám jejich dosaţené výsledky. Cílem projektu nebylo určit celkového vítěze
a tak byli nakonec oceněni všichni stejným dílem, ke všeobecné spokojenosti ☺
Projekty se povedly nad očekávání. Ţáci při nich byli velmi aktivní, projevovali značné úsilí
o dosaţení nejlepšího výsledku, vzájemně spolupracovali a hlavně si odnesli spoustu záţitkŧ, dojmŧ a hlavně
nově nabytých poznatkŧ o České republice i o státech Evropy. Velké díky patří učitelŧm – jejichţ zásluhou byla
příprava projektŧ a jejich následná realizace tak úspěšná.
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Zábavné pásmo písniček, básniček, scének určené pro děti z Mateřské školy Sukova a pro seniory z Domova
dŧchodcŧ U Nových lázní.
ŠKOLNÍ AKADEMIE V MUŠLI
K závěru školního roku patřila akademii v šanovské Mušli, letošní rok nazvaná „Hollyvood“. Akademie byla
určena zejména rodinným příslušníkŧm ţákŧ, ale protoţe se konala na veřejném prostranství, zastavit a potěšit se
vystoupením našich ţákŧ mohl kdokoli. Program byl připraven jako loučení devátých tříd se školou. Ţáci
devátých ročníkŧ měli na starost nejen organizaci, ale také moderování celé akce. Dále se na pódiu vystřídali se
svými výstupy zástupci většiny tříd, buď třídy celé, nebo jednotlivci. Ohlasy divákŧ byly nadšené, fotografie
z akademie jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

TŘÍDNÍ PROJEKTY
Výšlap na Milešovku
Ţáci 5. ročníku se v rámci spojené přírodovědné vycházky a cvičení v přírodě vydali s třídními učiteli na výlet
na Milešovku. Cestou ţáci zvládli praktický přírodovědný poznávací test i odlov jednoho geocacherského
pokladu. Vyslechli si krátký výklad o vlastivědné poloze, vzniku, ekosystému a zvláštnostech hory Milešovky.
Výšlap na Bořeň
Ţáci 4. ročníku byli seznámeni s geologickým vznikem a sloţením vrchu Bořeň. Věnovali se ochraně přírody,
orientovali se v krajině podle okolních vrchŧ, staveb a měst, Cestou si zopakovali pravidla silničního provozu,
zopakovali si téţ první pomoc při zlomenině a popáleninách.
Projektové vyučování – Les - Doubravka
Ţáci 4. ročníku plnili úkoly dle pracovních listŧ, poznávali listnaté stromy a keře, pozorovali jejich listy a plody,
pozorovali přírodu na konci léta, určovali světové strany pomocí buzoly, odhadovali vzdálenost pomocí krokŧ,
orientovali se v místní krajině, tvořili věty s vyjmenovanými slovy na téma les, měřili listy a zaokrouhlovali
jejich velikost na desítky, vyráběli z přírodnin lesního skřítka a běhali terénem na čas. Aktivity byly pro ţáky
zábavné a přínosné.
Druhá třída se Čtyřlístkem
Do projektu jsou zapojeny všechny druhé třídy. Postavičky dětského komiksu Čtyřlístek provádí ţáky učivem
celého školního roku ve všech předmětech a výchovách. Ţáci plní úkoly, za správné vyhotovení si lepí do
obrázky postaviček do zápisníku, který so vytvořili v praktickém vyučování. Nejlepší ţáci jsou vyhodnoceni
v pololetí a na konci školního roku.
Den Země – 22. dubna 2015
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Ţáci 8. ročníku v ekologickém semináři vytvořili leták, který vyzýval ţáky školy k postavení pyramidy z Pet
lahví. Smyslem této akce není jen si připomenout oslavu Země, ale nenásilnou formou zprostředkovat dětem
pochopení smyslu udrţitelného rozvoje.
Čtenář třídy
Ţáci 5. ročníku jsou celoročním projektem motivováni prezentací svých načtených knih k domácí četbě. Úspěšní
čtenáři jsou na konci školního roku odměněni.
Školní celoroční projekt - soutěţ 2. ročníků o nejrychlejšího čtenáře
Ţákŧm je přečteno 5 literárních ukázek, z kterých si vyberou. Čtou ukázku bez přípravy po dobu 1 minuty. Po
přečtení je ţákŧm sděleno, kolik slov přečetly, kolik udělaly chyb a jaké to byly. Tabulku s výsledky má kaţdá
třída na nástěnce. Do konce roku přečtou všichni ţáci všechny ukázky a v červnu na školní akademii
v Šanovské mušli budou slavnostně nejrychlejší čtenáři všech pěti ukázek, dekorováni.
Záloţka do knihy spojuje
Na projektu se podíleli ţáci 5. A, 5. B, 6. B, 8. A. Ţáci vytvářeli záloţky pro slovenského kamaráda. Projekt měl
literárně výtvarný charakter.
EESC 2015 Video Challenge ODE TO JOY
Soutěţ pořádá EESC – Euroipe HArmony, ţáci velice kreativním zpŧsobem sepsali své postoje, hodnoty a
očekávání od EU. Dále sesbírali materiály a k danému tématu natočili videoklip v anglickém jazyce. Při
vytváření projektu si osvojili komunikativní, sociální a občanské kompetence.Na projektu se podíleli ţáci 5. A,
5. B, 6. B, 8. A. Ţáci vytvářeli záloţky pro slovenského kamaráda. Projekt měl literárně výtvarný charakter.
Prevence rizikového chování dětí a mládeţe aneb jak proţít šťastné dětství
Projekt byl vypracován Českou pojišťovnou a.s. Ţáci celé školy vyplňovali pracovní listy, které byly poslány do
soutěţe. Škola získala interaktivní učebnici pod názvem „Prevence rizikového chování dětí a mládeţe aneb Jak
proţít šťastné dětství“.

b) Plavání
Ţáci 2. a 3. tříd se v rámci osnov zúčastnili kurzu plávání v počtu 20 odučených hodin. Na závěr plaveckého
kurzu byly uskutečněny přebory škol v plavání ţákŧ 2. a 3. tříd.
c) Cvičení v přírodě
V rámci výuky bylo pořádáno 2 x ročně cvičení v přírodě ve všech třídách.
d) Lyžařský výcvik
Ve dnech 5. – 6. 2. a 10. – 11. 2. 2015 byl pro 19 ţákŧ 2. stupně uspořádán v areálu Sport centra Bouřňák
lyţařský výcvik.
e) PAŽIT
Ve dnech 25. – 29. 5. 2015 se uskutečnil ozdravný pobyt ţákŧ 1. B a 2. C v rámci Programu aktivního ţivota
PAŢIT v objektu Ekologického a rekreačního střediska NATURA Rumburk s.r.o.. Zúčastnilo se celkem 38
ţákŧ školy. Akce byla hodnocena velmi kladně, přispěla k upevňování třídních kolektivŧ.
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f) Škola v přírodě
Ve dnech 14. 4. – 21. 4. 2015 se uskutečnila škola přírodě v Rekreačním středisku Svor v Luţických horách.
Zúčastnili se přihlášení ţáci 2. – 8. ročníku v celkovém počtu 174 ţákŧ. Celý výjezd hodnotí ţáci i učitelé velmi
kladně, přispěl k upevňování třídních kolektivŧ.

XIV.

SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE
VZDĚLÁVÁNÍ

a) Odborová organizace byla zřízena dne 27. června 2012.
b) Spolupráce s Magistrátem města Teplice – zajišťuje dostatek finančních prostředkŧ k materiálnímu
vybavení školy.
c)

Školská rada – Školská rada se scházela ve školním roce ve sloţení Ing. Luděk Forman, p. Panešová
Denisa, PaedDr. Bergmanová Ilona. Jednání školské rady se pravidelně zúčastňovala ředitelka školy.
Předmětem jednání byly tyto náleţitosti: Výroční zpráva za uplynulý školní rok,

personální

zabezpečení, roční závěrka, roční závěrka BOZP, investiční akce a výběrová řízení, Projekt EU –
finální práce na projektu, celoroční projekt a prŧběţné aktivity školy.
d) Sdruţení rodičů - Při škole pracuje Sdruţení rodičŧ, které pomáhá škole i v materiálním vybavení
obnovy kniţního fondu ţákovské knihovny, učebnic, učebními pomŧckami, které pak ţáci vyuţívají při
výuce, ale i o přestávkách.
e)

Škola je zařazena do Asociace školních sportovních klubů. ŠSK vede na škole Paed.Dr. Bergmanová
Ilona, která téţ zařizuje organizaci sportovních soutěţí na škole. V letošním školním roce navštěvovalo
70 ţákŧ šest tělovýchovných krouţkŧ a ţáci se téţ zúčastňovali tělovýchovných soutěţí.

f)

Klub mladých čtenářů - Děti mají moţnost si výhodně objednávat zajímavé publikace z nakladatelství
Albatros, Fragment, Egmont, Mladá fronta. Nabídka je určena převáţně pro ţáky 1. stupně.

g) ZOO Ústí nad Labem – adopce PRALESNIČKY AZUROVÉ do března, od 16. června KORELY
CHOCHOLATÉ
h) Nakladatelství Fraus – certifikát Partnerské školy Nakladatelství Fraus – partnerská škola
i)

Hasičský záchranný sbor – Vyuţívání publikací „Co dělat“, DVD „Štěstí přeje připraveným“ , účast
na dni otevřených dveří

j)

Policie ČR –byly uskutečněny besedy a přednášky pro ţáky školy

k) Robert Zauer – fotograf. Jedná se o spolupráci v oblasti fotografování.
l)

Občanské sdruţení Ţivot Dětem – uskutečnění charitativní sbírky – prodej pravítek a magnetek
v celkové hodnotě 1 700,- Kč

m) Fond SIDUS, o.p.s. Primátorská 40, Praha 8 - nákup publikací „Pohádkoví lepíci“ a propisky s logem
Sidus. Jedná se o veřejnou sbírku, bylo vybráno a posláno 2 070,- Kč.
n) Český svaz ochránců přírody – ekologizace školy, chráníme ţivotní prostředí, Nadace Partnerství,
o) Klub ekologické výchovy – propŧjčuje škole na léta 2015 – 20187 titul „Škola udrţitelného rozvoje“
p) Nadace Partnerství, Na Zemi: Centrum globálního rozvojového vzdělávání
q) Mezi další partnery školy v oblasti vzdělávání a výchovy patří např. – Policie ČR, PPP Teplice, DDM
Teplice, DDM Duchcov, Domov dŧchodcŧ, útulek v Ţimu, Sdruţení na ochranu zvířat FOUSEK o.s.,
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Schola Humanitas, Johnson&Johnson – zapojení do vzdělávacího programu, ČSOP , Chaloupky
(Chaloupecký zpravodaj, Rezekvítek (odběr e. časopisu Rezekvěty)
r)

Spolupráce s mateřskými školami – předškoláci MŠ Sládkova, MŠ Modlany se přišli podívat na
vyučování v první třídě.

s)
t)

Spolupráce v oblasti ekologické výchovy: , Rezekvítek – Brno (odběr el.časoisu Rezekvěty), Chaloupky
(Chaloupecký zpravodaj)
LAKTEA, o.p.s.- Školní mléko

u) BOVYS, s. r. o.- účast na projektu Ovoce do škol
v) Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků – ve školním roce byla uskutečněna pedagogická praxe, studentka vykonala
praktickou část výuky jako „Asistent pedagoga“ ve výši 40 hodin.
Ve školním roce 2014/2015 průběţně probíhaly nabídky učebnic a publikací:
a) Poprokan Louny – proběhla návštěva spojená s exkurzí a nákupu pomůcek a učebnic
b) Prodej publikací TAKTIK International s.r.o. vydavatelství, pro ţáky 1. Stupně vydavatelství
připravilo praktické dárky.
c) Distribuce učebnic s.r.o., Mlýnská 44, Brno – nabídka pro ţáky 8. a 9. ročníku
d) Nakladatelství Pierot s.r.o., Štefánikova 29, Praha 5 nabízeny publikace k zakoupení: Český jazyk,
matematika a prvouka
V průběhu školního roku škola zpracovávala různé dotazníky:
a) Dotazník problematika syndromu CAN ve školských zařízeních, vyplňovaly 4 p. učitelky
b) Dotazník ke vzdělávacím projektŧm pro ZŠ, vyplňovaly 4 p. učitelky
c) Dotazník zkoumající komunikaci a ţivot ve škole z pohledu učitelŧ, vyplňovala 1 p. učitelka
d) Celonárodní prŧzkum základních škol – jak probíhal zápis na škole – vyplňovala ZŘŠ
e) Dotazník na téma Marketingová analýza učebnic pro ZŠ jako specifický druh – určeno pro bakalářskou
práci – vyplňovaly 4 p. učitelky
f)

Dotazník k profesnímu rozvoji učitelŧ – vyplňovaly 3 p. učitelky

g) Dotazník k problematice arabské kultury v Teplicích – vyplňovalo 6 p. učitelek
h) Dotazník k zapojení ţákŧ se zrakovým postiţením v předmětu tělesná výchova – podklad k bakalářské
práci – vyplňovala vyučující Tv
i)

Dotazník k ucelené řadě písanek Čj pro 1. třídu z od nakladatelství TAKTIK – vyplňovaly 4 p. učitelky

j)

Dotazník týkající se předmětu Matematika 1. – 3. ročník ZŠ od nakladatelství TAKTIK – vyplňovaly 2
p. učitelky

k) Dotazníkové šetření pro výzkum environmentální výchovy s aplikací na školách prostřednictvím
google.com – vyplňovala koordinátorka EVVO
l)

Dotazníkové šetření týkající se dětí z etnických a národnostních skupin, šetření je součástí projektu
„Rovnost 2.0“, který realizuje Otevřená společnost, o.p.s. – vyplňovala metodička prevence

m) Dotazník – škola udrţitelného rozvoje 2015 – 2017 – vyplňovala koordinátorka EVVO
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Výroční zpráva je zpracována ve 3 kopiích.

Zpracovala ředitelka školy:

Mgr. Bc. Simona Salačová

Zpráva projednána ve školské radě dne:

14. 9. 2015

Zpráva projednána v pedagogické radě dne:

31. 8. 2015

Předáno zřizovateli dne:

17. 9. 2015
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