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I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ

Základní údaje o škole
Název:
Forma:
Sídlo:
IČO:
E-mail:
Telefon:
Webové stránky:
Zřizovatel:
Ředitelka školy:
Statutární zástupkyně ředitelky školy:
Vedoucí úseku ekonomiky a provozu:
Vedoucí úseku Paprsek:
Vedoucí úseku výchovy:

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5
příspěvková organizace
Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem
44555202
zsvojnovicova@iol.cz
475 669 141, 733 125 722
www.zsvojnovicova.cz
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
Mgr. Jana Linhartová, 42 let
PaedDr. Alena Piková, 54 let
Pavlína Ekrtová, 43 let
Mgr. Renata Tajčová, 43 let
Jitka Melichová, 40 let

Školská rada:

zřízena 19. 01. 2006

Předseda školské rady:
Členové školské rady:

Luboš Mareček
Ivan Dostál
Miloslava Kučerová
Mgr. Lucie Marková
Mgr. Andrea Štolfová
Vlastimil Žáček

V prosinci 2008 proběhly dle platného řádu volby do Školské rady, která se skládá ze 6-ti
členů. Ustavující schůzi svolala ředitelka školy v lednu 2009, předsedou byl zvolen p. Luboš
Mareček. Školská rada se ve školním roce 2010 -11 scházela pravidelně. Zápisy a usnesení jsou
na www.zsvojnovicova.cz.

II.

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
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Škola se skládá z kmenové školy ve Vojnovičově ulici, kterou tvoří jednotlivé pavilóny, a
z odloučeného pracoviště Paprsek ve Školní ulici. Budovy jsou zcela bezbariérové. Obě
pracoviště se nacházejí v zeleni, jejich součástí je víceúčelové asfaltové hřiště, travnaté hřiště
na kopanou, školní pozemek a velká zahrada.
Celková kapacita školy je 582 žáků. V kmenové škole se v pavilonu vedení nachází přípravný
ročník, šatny, třídy 1. a 2. ročníků, relaxační kouty, učebna výpočetní techniky a vedení školy.
V pavilonu učeben se nachází třídy 1. a 2. stupně, odborné učebny, sociální zařízení pro žáky,
personál a postižené žáky. Dále kabinety učitelů, knihovna, archiv a sklady učebních pomůcek.
V pavilonu tělocvičny je tělocvična včetně šaten a sociálních zařízení, učebna keramiky a
výtvarné výchovy a dvě klubovny školního klubu. V pavilonu jídelny se nachází školní výdejna s
jídelnou, šatna včetně sociálního zařízení, žákovská kuchyňka a kinosál. Školní jídelna –
výdejna, do které se dováží denně jídlo ze Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem, má
kapacitu 350 žáků. Stravují se zde žáci školy, zaměstnanci i cizí strávníci.
Na odloučeném pracovišti Paprsek je pět tříd 1. stupně, které jsou upraveny pro výuku
handicapovaných a zdravotně znevýhodněných žáků, a jsou zde i oddělení školní družiny s
kapacitou 145 žáků.
Základní škola poskytuje žákům vzdělání podle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon a s ním
souvisejících vyhlášek a novelizací. Na škole se vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání
s motivačním názvem „Škola pro každého, škola pro život“.
Zdravotně postiženým žákům a žákům s poruchami učení a chování je věnována péče podle
druhu postižení. Škola postupuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a s vyhláškou MŠMT
č.73/2005 Sb. Dále se řídíme doporučeními odborných lékařů, pedagogicko-psychologické
poradny a dalších poradenských, klinických a diagnostických zařízení. Pro zařazení dětí na
pracoviště Paprsek je nutná žádost rodičů, komplexní vyšetření v Pedagogicko-psychologické
poradně a její doporučení a odborný lékařský posudek. V případě nejednoznačných závěrů
může ředitelka školy rozhodnout o přijetí na diagnostický pobyt, který však nenahrazuje přijetí
do školy.
Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků k 30.06.2010
Počet tříd
Počet žáků

27
488

Počet tříd, žáků a pedagogických pracovníků na jednotlivých stupních školy
Paprsek
Přípravný stupeň
1.stupeň
2.stupeň

5 tříd
2 třídy
12 tříd
8 tříd

55 žáků
30 žáků
235 žáků
168 žáků

Současnost a další vývoj školy
4

Ø 11 žáků na učitele
Ø 15 žáků na učitele
Ø 20 žáků na učitele
Ø 21 žáků na učitele
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Škola spolupracuje s Mateřskými školami Zvoneček, Sluníčko, Skorotice, speciálními MŠ ve
Štefánikově a Malátově ulici a se speciální MŠ Demosthenes. Z těchto školských zařízení k nám
převážně nastupují naši budoucí žáci. V letošním školním roce pokračovala výuka v nově
vybudovaném druhém přípravném ročníku. Škola spolupracuje i s dalšími poradenskými
pracovišti a diagnostickými a klinickými centry v celé republice. Navázali jsme spolupráci
s Krizovým centrem a Spirálou, které mají pomoci maximálně reedukovat výukové, výchovné a
jiné problémy u žáků a mají pomoci předcházet sociálně patologickým jevům.
V rámci běžné výuky probíhá řečová výchova formou individuální logopedické péče, vedeme
několik skupin náprav poruch učení na 1. i 2. stupni a pro tělesně a zdravotně postižené žáky
zajišťujeme rehabilitaci nebo zdravotní tělesnou výchovu. Ve všech speciálních třídách na
odloučeném pracovišti Paprsek máme pro výuku zajištěny asistentky pedagoga. Snažíme se o
zvyšování kvality vyučovacího procesu zavedením nových moderních vyučovacích metod a
forem do výuky. Chceme maximálně rozvíjet osobnost a individualitu každého žáka. Osvědčilo
se nám zavedení výuky cizích jazyků od 1. ročníku. Rozšířili jsme nabídku výuky druhého cizího
jazyka, nabídku volitelných předmětů, která obohatí žáky pro výběr vhodného povolání a
nabídli jsme všem žákům a rodičům možnost přístupu na internet. Velmi intenzivně se po celý
školní rok pracovalo v oblasti environmentální výchovy, informačních a komunikačních
technologií a předcházení sociálně patologickým jevům.
Snažíme se, aby byli všichni pedagogičtí pracovníci vstřícní a empatičtí nejen k žákům, ale i
k rodičům. Toto zajišťuje systematická práce školního poradenského pracoviště, které slouží
nejen pro pedagogické pracovníky, ale i k poradenské činnosti pro žáky a jejich rodiče.
V letošním školním roce jsme pokračovali ve spolupráci s MENSOU. Díky této spolupráci se
nám daří vyhledávat nadané a mimořádně nadané žáky a podporovat je v jejich rozvoji.
Rozšířili jsme volnočasové aktivity pro žáky v rámci školní družiny a školního klubu. Díky tomu
se nám podařilo zvýšit zájem žáků o nejrůznější soutěže a další zájmové aktivity. Touto cestou
se snažíme otevřít školu veřejnosti, což by se mělo stát standardem pro všechny základní
školy. Po celý rok jsme spolupracovali s našimi partnerskými organizacemi - Domem dětí a
mládeže, Zoologickou zahradou, atletickým a basketbalovým klubem, autobusovou
společností Bus Line a společností AVE. Další partnery školy budeme vyhledávat i v průběhu
příštího školního roku.
Při škole pracuje SRPDŠ, které se schází minimálně 3x ročně vždy týden před třídními
schůzkami. Třídní důvěrníci jednotlivých tříd předávají informace o dění ve škole a o čerpání
vybraných příspěvků ostatním zákonným zástupcům žáků. V letošním školním roce jsme díky
příspěvku za sběr papíru koupili vzduchovou trampolínu pro všechny žáky školy.
Při škole je založeno Občanské sdružení „Paprsek – dětem“, které podporuje naše
handicapované či jinak znevýhodněné děti a získanými finančními prostředky pomáhá
vylepšovat výuku a podporuje volnočasové aktivity.
Velkou snahou nás všech bude kromě kvalitní výuky a výchovy i získávání finančních
prostředků na celkovou rekonstrukci budovy, modernizaci vnitřních prostor a výstavbu
sportovního areálu s víceúčelovým hřištěm. Rádi bychom vybudovali i vlastní učebnu
v přírodě.

III.

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
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Na škole pracovalo v loňském školním roce celkem 60 osob, z toho je 49 pedagogických
pracovníků a 11 nepedagogických pracovníků.
Ředitelka školy splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce.
Pedagogický úsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice, statutární zástupkyně ředitelky
školy, která taktéž splňuje veškeré předpoklady pro výkon funkce. Přípravný stupeň, 1. stupeň
a 2. stupeň má 100% aprobovanost. Dále 2 kvalifikované výchovné poradkyně, kvalifikovaného
metodika EVVO, kvalifikovaného koordinátora ŠVP, metodika ICT a metodika SPJ.
Úsek Paprsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Na úseku učí speciální pedagogové
a v každé třídě je kvalifikovaný asistent pedagoga.
Úsek výchovy vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Na úseku je 100% aprobovanost
všech šesti vychovatelek.
Ekonomicko - provozní úsek vedla plně kvalifikovaná vedoucí pracovnice. Úsek sčítá 11
provozních zaměstnanců.

IV.

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
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Celkový prospěch žáků za 1. a 2. pololetí
Počet žáků 1. pololetí
celkem
457

z toho v 1. pololetí
prospělo
s vyznamenáním
260

Počet žáků 2. pololetí z toho ve 2. pololetí
celkem
prospělo s vyznamen.
458
267

z toho v 1. pololetí
prospělo

z toho v 1. pololetí
neprospělo

180

17

z toho ve 2. pololetí
prospělo
184

z toho ve 2. pololetí
neprospělo
7

Integrovaní žáci na ZŠ

počet žáků na škole celkem
z toho integrovaných s IVP na 1.stupni
z toho integrovaných s IVP na 2.stupni
z toho ve speciálních třídách Paprsek

458

55

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
Celkem
z toho 1.-5.ročník
z toho 6.ročník
z toho 7.ročník
z toho 8.ročník
z toho 9. ročník

45
0
0
1
6
38

Informace o přijímacím řízení

Žáci přijatí na gymnázium
žáci přijatí na SOŠ
žáci přijatí na SOU
žáci nepřijatí
Celkem

11
34
0
0
45

Žáci přestupující ze ZŠ
žáci přestupující na víceletá gymnázia
žáci přestupující do speciální školy
z toho do speciální školy z 2. stupně

0
1
0

Zápis žáků do 1.tříd
Celkem u zápisu

115 žáků
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Přijato základní škola
Přijato Paprsek
Odklady školní docházky

71 žáků
10 žáků
34 žáků

Ředitelka školy před zápisem navštívila partnerské mateřské školky a informovala rodiče
budoucích prvňáčků o školní zralosti dětí a koncepci školy pro školní rok 2011/12. Zápis do 1.
tříd proběhl ve dnech 15. 1. 2011. Rodičům dětí s odkladem bylo nabídnuto přijetí do
přípravného ročníku na kmenové škole.
Výsledky výchovy žáků na ZŠ
počet žáků v 1. pololetí
počet žáků s 2. stupněm chování
počet žáků s 3. stupněm chování
počet žáků ve 2. pololetí
počet žáků s 2. stupněm chování
počet žáků s 3. stupněm chování

457
1
0
430
5
1

Docházka žáků ZŠ
počet žáků v 1. pololetí
zameškané hodiny celkem v 1. pol.
z toho neomluvené hodiny celkem v 1. pol.
počet žáků v 2. pololetí
zameškané hodiny celkem v 2. pol.
z toho neomluvené hodiny celkem v 2. pol.

457
20 252
1
458
26 220
13

Celkem bylo ve školním roce zameškáno 46 472 hodin, z toho 14 hodin nebylo omluveno.
V 1. pololetí připadlo na 1 žáka 44,31 hodiny a ve 2. pololetí připadlo na 1 žáka 57,25 hodiny.

V.

PUBLIC RELATION, AKCE, SOUTĚŽE, ŠKOLNÍ PROJEKTY
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Žáci školy se prezentovali po celý rok mnoha články o svých aktivitách v místním tisku. Pro
svou PR využívá škola hlavně webové stránky a školní časopis „Sosákova pětka“, který
informuje všechny žáky a rodiče o dění na škole. Dále po celý školní rok vysílalo školní
rozhlasové studio „Ranní dvacítka“ a po celý rok je v provozu televizní vysílání školního
informačního kanálu.
Po celý školní rok bezvadně fungoval Žákovský školní sněm. Zvolení žáci se v něm schází 1x
měsíčně a řeší s vedením školy problémy žáků či jednotlivých tříd. Vybraní zástupci školního
sněmu navštěvovali po celý školní rok i Ústecký dětský parlament v DDM, kde se setkávali s
představiteli našeho města a nahlíželi na to, jak město řeší problémy, které se objeví. Zároveň
prezentovali naši školu sami a po svém a byli přizváni i do celostátního dětského parlamentu.
Díky výborné spolupráci školy s rodiči a partnery se nám podařilo zorganizovat tyto akce,
které školu otevřeli rodičům i široké veřejnosti.
Hurá do školy – přivítání nových prvňáčků
Drakiáda a Kouzelné podzimní hrátky – přivítání podzimu s žáky a rodiči
Lampiónový průvod – oslava příchodu zimy
Den otevřených dveří s vánočními trhy – prezentace školy pro rodiče a budoucí prvňáčky
Adventní koncert - na podporu OS Paprsek dětem
Jarní prázdniny na Telnici – příměstský tábor
Školní ples - pro absolventy školy a jejich rodiče
Bukovský červánek – přivítání léta a oslava Dne dětí pro žáky, rodiče a širokou veřejnost
Příměstský prázdninový tábor ve škole – škola o prázdninách patřila týden dětem
Další akce na 1. stupni
Besedy s příslušníky Policie ČR, s Městskou policií, s myslivci, s požárníky, s lékaři; Exkurze u
hasičů, do knihovny, do nemocnice; Lyžařský kurz pro 1.stupeň; Keramické dílny v DDM;
Ukázka výcviku policejních psů; Ukázkové hodiny pro rodiče; Společné hodiny a výlety
paralelních tříd; Školy v přírodě, ozdravné a výukové pobyty v Čechách a v Chorvatsku;
Návštěvy kulturních a divadelních představení, památek; pravidelné návštěvy ZOO; výlet do
Botanické zahrady a planetária v Teplicích; Divadelní a filmová představení žáků z vlastní
tvorby pro děti z MŠ; Pouštění draků; Mikulášská nadílka; Vánoční besídky; Výroba dárků pro
budoucí prvňáčky; Karnevaly; Stavby ze sněhu; Pálení čarodějnic; Ukázky dravců; Rozloučení
s absolventy Paprsku; Noc skřítků; Noc s kostičkou.
Další akce na 2. stupni
Pobytová akce Motýl v rámci prevence SPJ; Lyžařský výcvikový kurz na Telnici; Vodácký
sportovní kurz na Ohři; Ozdravné pobyty v Chorvatsku; Pobytové výjezdy v rámci projektu
PAŽIT; Exkurze; návštěva Veletrhu vzdělávání, Úřadu práce, knihovny; návštěvy divadelních,
filmových a vzdělávacích programů; Divadelní představení z vlastní tvorby pro MŠ a žáky školy;
Besedy s policií, s lékaři, spisovateli, psychology, sportovci.

Soutěže na 1. stupni
9
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sportovní soutěže - vybíjená, šplh, atletika, florbal
výtvarné soutěže - Ahoj z prázdnin, O nejhezčí vánoční ozdobu, masku, kraslici
vědomostní soutěže – matematické, dopravní, přírodovědné, vlastivědné
soutěže ve zpěvu a recitaci
Soutěže na 2. stupni
jazykové, recitační - Krasopisec, Písmenkový mág, Mladý Demosthénes, olympiáda
v ČJ, olympiáda v AJ, Snip-Snap, soutěž ve Spellingu
matematické - O nejlepšího matematika, Matematický klokan, Einstainova hádanka,
Pythagoriáda, soutěž v Sudoku, turnaj v šachu, turnaj v Blokusu
přírodovědné – Malý Mendělejev, O nejhezčí herbář, Ekosoutěž, Přírodovědný klokan,
ZOO olympiáda, Biologická olympiáda, zeměpisná olympiáda, Mladý záchranář
sportovní – Atletický čtyřboj, Florbalová liga, Přespolní běh, Stolní tenis, Orion florbal
cup, Krušnohorský pohár, Hokejbal proti drogám, Minikopaná, Volejbal, Pohár rozhlasu
hudební a výtvarné – soutěž v Karaoke, Pod modrou oblohou, Jeden svět, O nejhezčí
vánoční ozdobu, O nejhezčí kraslici, Lidice
Projekty ve výuce
Celoškolní projekty:
Čím budu?; Pohromy se nebojíme; Zelený týden; Den plný her; Výstup na horu Olymp
Projekty na 1. stupni
Moje rodina; Svět pohádek; Znám své tělo; Les; Podzim čaruje; Já a ty; Čertí rojení; Zima;
Advent; Vánoce; Masopustní taškařice; Jaro; Velikonoce; Voda; Barevný týden; Život
pravěkých lidí; Naše město; Mláďata na jaře; Tady bydlíme my; Zdravé zuby; Čtenářský deník;
Knížka je můj kamarád; Jak správně třídit; Dopravní prostředky; Hello; My Toys; Christmas; My
Friend; The Color Week; In My Classroom; My Timetable
Projekty na 2. stupni
Pravěk; Egypt; Středověk; Zámořské objevy; Kufr; Dadaistická báseň; Hledáme zaměstnání;
Jeden svět; Útěky; Řekni drogám ne; Zdravá výživa; Vitamíny; Voda; Potravní řetězec; Třídění
nerostů; Mikroskop; Preparační souprava; Recyklace kovů; Kyberooming; Původ a vývoj
člověka; Houby; Jehličnany; Sluneční soustava; Regiony Afriky; Regiony Ameriky; Regiony Asie;
Evropské oblasti; Přírodní krajiny; CHKO ČR; Kraje ČR; Zahradníkův rok; První pomoc;
Masopust
ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB:
Školní družina měla v loňském roce šest oddělení a její nabídka se zaměřuje na volnočasové
aktivity převážně pro děti 1. -2. tříd. Základna nově vzniklého školního klubu se nachází
v prostorách pavilonu tělesné výchovy a jeho aktivity se zaměřují na volnočasové aktivity pro
děti od 3. tříd. Činnost ŠD a ŠK probíhá každý den, podle zájmu rodičů a dětí i o víkendech.
Každý měsíc jsou pro děti pořádány výlety do okolí, poznávací vycházky a soutěže.
AKCE ŠD
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Soutěže:
Zvířecí AZ kvíz; Zvířecí čtyřboj; Pamatovák; Dopravní soutěž; Knoflíková válka; Riskuj; Poznej
pohádku; Zimní olympiáda; Všeználek; Hledání pokladu; Cesta za pokladem; Turnaj v pexesu a
piškvorkách; Sportování v tělocvičně;
Projekty:
Školní taška; Podzimníčci; Kalendář; Vánoční zvyky spojené s pečením perníčků; Tvorba vlastní
pohádky - Opičí vzpomínka; Ovocné saláty; Velikonoční zvyky; Co do přírody nepatří;
Z pohádky do pohádky; Cestování; Obrázková cesta; Můj kamarád; Moje maminka; Rozkvetlý
strom; Těšíme se na prázdniny; Pořiď si přítele – výroba gorily z PET lahví;
Akce:
Drakiáda; Lampiónový průvod; Sportovní trojboj; Nedělní návštěvy divadla; návštěva solné
jeskyně; vycházky do okolí; vánoční besídky; beseda s policistkou a záchranářkou; pálení
čarodějnic; Den dětí; návštěva kuželny; návštěva kina u Františka; sportovní odpoledne;
písničkové odpoledne; Masopustní rej; Svatý Valentýn; Začarovaný svět; Divadlo Otesánek;
Opékání vuřtů; Diskotéka pro děti; spaní ve škole;
AKCE ŠK
Soutěže:
Představ svého zvířecího kamaráda; Soutěže v deskových hrách; sudoku; Šipky; Sběr papíru;
Představ svého zvířecího kamaráda; Vojnovičovka má talent;
Projekty:
školní rozhlasové vysílání – Ranní dvacítka; Adopce sýčků; Náramky přátelství; Lampióny;
Halloweenské dýně; Maňásci; Vánoční hvězdičky, košíčky; Betlémy; Sněhuláci; Masky;
Mandaly; Veselá trička; Velikonoční dekorace; Veselá trička; Květináče; Čarodějný klobouk;
Hrátky s čajem; Veselý rybolov; Kreslení na chodník; Hrátky s papírem; Hrátky s vlnou;
Akce:
Hurá do školy; Drakiáda; Kouzelné podzimní hrátky; Mikulášská nadílka; Den otevřených dveří;
Adventní koncert; zápis do 1. tříd; masopustní karneval; školní ples; výlet do Pěnčína – kozí
farma; výlet do Berlína - aquapark; výlet do Šestajovic – svíčkárna; výlet do Zubrnic – Vánoce;
výlet do Prahy – muzeum čokolády; Bukovský červánek;
MIMOŠKOLNÍ ČINNOST
Kroužky pro 1.stupeň:
Dovedné ruce; Šikulka; Malí kuchaři; Pohybové hry; Keramika; Kostička; Tancujeme
s písničkou; Aerobik; Angličtina pro nejmenší;
Kroužky pro 2. stupeň:
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka; Angličtina; Sportovní hry; Stolní
tenis; Klub deskových her; Tvořivá dílna; Keramika; Mediální klub; Školní vysílání

VI.

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
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Na realizaci minimálního preventivního programu se podílí metodik prevence sociálně
patologických jevů, výchovné poradkyně, třídní učitelé, učitelé společenských a přírodních věd
a výchovy ke zdraví, rodiče i žáci. Cílem prevence SPJ by mělo být působení na žáky v rámci
vyučování a jejich vedení k vhodnému způsobu využití volného času, což vede k výchově
sebevědomého jedince se zdravým životním stylem. Mezi specifická témata prevence SPJ patří
prevence proti kouření, užívání alkoholu, rizik zneužívání návykových látek, gamblerství,
ochrana před sektami, rasismem, šikanou, agresivitou, domácím násilím, apod.
Tématy prevence SPJ se aplikují do výuky a společně řeší již vzniklé problémy. K tomuto se
využívá nejenom třídnických hodin, ale i různých besed, návštěv kulturních představení,
soutěží, výletů apod. Velmi důležitý krok v prevenci SPJ spatřujeme v náplni volného času
žáků, kdy mohou využít na škole pobyt ve školním klubu a rozmanitou nabídku zájmových
kroužků. Nezbytná je i spolupráce s rodiči, která probíhá formou konzultací, předáváním
letáků, poskytováním informací na třídních schůzkách, školním časopisem či přes webové
stránky. Všichni vyučující mají možnost se dále vzdělávat nejen v rámci školy, ale i v jiných
vzdělávacích institucích.
Škola v rámci prevence SPJ spolupracuje s několika organizacemi. Patří mezi ně K-centrum,
Městská policie, Policie ČR, soud, o.s. Spirála, Dobrovolnické centrum a další organizace.
Spolupráce probíhá hlavně formou besed, divadelních představení, exkurzí, přednášek,
zapojením do projektů či pořádáním různých soutěží.
V tomto školním roce proběhly v rámci prevence SPJ tyto projekty a akce:
-

Projekt MOTÝL, třídenní výjezdní pobyt třídního kolektivu do přírody
Projekt PAŽIT – pobyty v přírodě trochu jinak, podpora KÚ ÚK
Projekt DÍTĚ, ŠKOLA, SPOLEČNOST a DĚTI A PRÁVO
Projekt DOPRAVNÍ VÝCHOVA – výuka žáků na dopravním hřišti, bezpečnost a předpisy
Celoškolní projekty POHROMY SE NEBOJÍME, VÝSTUP NA HORU OLYMP, ZELENÝ TÝDEN
Projekty na podporu ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Beseda - AJAXŮV ZÁPISNÍK s městskou policií ke zvýšení bezpečnosti
Besedy- CIZINCEM V ČR, ČAS PROMĚN, PREVENCE NEONACISMU
Beseda - ŘEKNI DROGÁM NE, PREVENCE A RIZIKA, PRÁVNÍ VĚDOM.
Návštěva VELETRHU VZDĚLÁVÁNÍ
Návštěva nemocnice, hasičů, policie.
Sportovní KURZY – LYŽAŘSKÝ na Telnici, VODÁCKÝ na Ohři
Záchranářský kurz pro 8. ročníky
Školní SOUTĚŽE – vědomostní, sportovní, výtvarné
Výchovný KONCERT Davida Deyla a Olgy Lounové
Návštěva filmových představení a projekce Jeden svět
Prezentace oborů SZŠ, VZŠ a dalších středních škola a učilišť
Celoškolní akce BUKOVSKÝ ČERVÁNEK pro žáky, rodiče a veřejnost ke Dni dětí
Celorepubliková soutěž HOKEJBAL PROTI DROGÁM a florbalová liga
Školní klub, školní noviny, školní rozhlasové vysílání
Školní žákovský sněm a dětské slyšení v DDM UL
Zájmové útvary při škole, besídky, koncerty, divadelní představení

VII.

INFORMACE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
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Vedení školy podporuje všechny zaměstnance při jejich dalším vzdělávání. V tomto školním
roce se přímo ve škole uskutečnilo několik seminářů, které jako školitelé vedli přímo
pedagogičtí pracovníci školy. Semináře se zaměřily na zdokonalení práce s interaktivní tabulí a
vylepšení práce s daty ve školní matrice v novém programu DS software. Metodické sdružení
speciálně pedagogické po celý rok vedlo několik seminářů z oblasti speciální pedagogiky pro
všechny pedagogické pracovníky (PP). Vedení školy vedlo semináře týkající se vyplňování
školní dokumentace a školení týkající se nových legislativních změn v zákonech ČR. V rámci
zdokonalení se v komunikaci v anglickém jazyce na škole pro učitele probíhal kurz anglického
jazyka a kurz práce na PC. Oba lektoři byli z řad zaměstnanců školy.
Většina PP a někteří správní zaměstnanci si během roku rozšiřovali své znalosti, schopnosti a
dovednosti na školeních a kurzech pořádaných převážně NIDV nebo PC. Tyto akce byly jedno
či vícedenní. Částečně jsou hrazeny z finančních prostředků školy pro DVPP, částečně
z finančních prostředků získaných z projektů EU, ale některé kurzy si hradili PP i z vlastních
finančních prostředků. Někteří PP navštěvují jazykové kurzy, dochází na školící akce UJEP, KÚ
ÚK či jiných organizací. Pedagogičtí i správní zaměstnanci se vzdělávají zcela dobrovolně po
celý rok.
Všichni pedagogičtí pracovníci se zapojili do projektu STEP BY STEP zaměřeného na podporu
kompetencí učitelů v uplatňování organizačních a výchovně vzdělávacích strategií ve výuce,
které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání s ohledem na školní kurikulum, cíle a
záměry RVP ZV a k vytvoření podmínek pro zajištění individuálního přístupu k žákům. Ucelený
blok pěti seminářů a výjezdního bloku je pro PP zcela zdarma a šitý na míru škole, máme
možnost zdarma využít služeb supervize a mentoringu, nakoupit si odbornou literaturu a
využít balíček finančních prostředků na další vzdělávání. V neposlední řadě je i výborná
výměna zkušeností všech zapojených dvanácti škol z ČR.
Škola se dále zapojila v rámci podpory celoživotního vzdělávání do několika projektů, které
jsou zaměřené na jazykovou gramotnost, e-learning, aplikaci nových vyučovacích forem do
výuky. Pomohlo nám i zapojení do projektu KLÍČE PRO ŽIVOT, který probíhá pod záštitou
NIDM. Na DVPP chybí finanční prostředky, proto se budeme snažit i nadále hledat finanční
prostředky, které by tuto oblast posílily a budeme se snažit pro DVPP využít odborníky a
lektory z vlastních řad. V rámci projektu EU peníze do škol využijeme finanční podpory na
jazykové a metodické kurzy pro podporu výuky v jednotlivých předmětech.
Studium v rámci celoživotní vzdělávání v oblasti Sociálně patologických jevů a v oblasti ICT
dokončí 2 PP.

VIII. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
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( v Kč )

Krajský úřad – OSKS

2010

k 30.6.2011

NIV celkem

19.044.320

10.727.714

Z toho

13.506.050
200.000
4.595.903
270.120
472.247

7.621.171
224.143
2.592.882
76.211
213.307

19.044.320

11.475.825

2010

k 30.6.2011

3.532.380
951.380
2.581.000
3.532.380

2.860.620
1.135.020
1.374.000
2.509.020

0

-351.600

2010 ( 487 žáků)

k 30. 6. 2011 ( 488 žáků)

27.733
28.144

15.617
16.076

- MP
- OPPP
- odvody
- příděl do FKSP
- ONIV

Příspěvek ze SR
Magistrát - OMOS
Náklady
Výnosy
Příspěvek na provoz
Výnosy celkem
HV

Mzdové výdaje na jednoho žáka

Mzdové
Mzdové vč. OPPP

IX.

KONTROLY PROVEDENÉ STÁTNÍMI ORGÁNY
14

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

1. Kontrola Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví zákonem
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy vydanými na základě tohoto
zákona. Kontrola proběhla 16. 3. 2011.
Závěr kontrolních zjištění:
V době kontroly byl zjištěn nevyhovující stav podlahy na nájezdech do pobytových místností
Základní školy Paprsek, doporučeno bylo zajistit na nájezdy protiskluzovou úpravou. V šatnách
a na WC u tělocvičen není zajištěno ovládání oken dosažitelné z podlahy, lhůta byla
prodloužena do 31. 12. 2012. Veškeré další zjištěné závady, které nebyly odstraněny je škola
povinna odstranit do 31. 12.2011
2. Kontrola VZP v Ústí nad Labem
Kontrola byla zaměřena na správné stanovení vyměřovacích základů podle Zákona č.592/92
Sb. § 3, odvod pojistného, § 5, téhož zákona, plnění ustanovení §10 odst. 1, Zákona č. 48/97
Sb., o veřejném zdravotním pojištění, dodržování povinnosti zasílat VZP kopie záznamů o
pracovním úrazu. Kontrola proběhla 23.6.2011 a 19.7.2011.
Závěr kontrolních zjištění:
Zaměstnavateli nebyla uložena žádná nápravná opatření a zaměstnavatel neporušil žádná
ustanovení zákona.

X.

ÚDAJE O PODANÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
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Škola v průběhu roku podala a realizovala tyto projekty.
Projekty, které byly podány školou:
1. EU PENÍZE DO ŠKOL - MŠMT
2. NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA
3. FOND PRIMÁTORA
4. PREVENCE SPJ – KÚ ÚK
5. KOPT
6. COLUMBUS
7. ŠKOLNÍ ARBORETUM
8. PAŽIT – PROGRAM AKTIVNÍHO ŽIVOTA
9. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. A 9. ROČNÍKŮ
10. ČEZ ŠKOLÁM
Škola podala spolu se zřizovatelem žádosti k projektu:
1. ZELENÁ ÚSPORÁM – zajištění dotace na celkovou rekonstrukci budovy školy.
2. TEMPO 30 - řeší bezpečnost a dopravní situaci v okolí školy.
Projekty, které jsou realizovány a do kterých je škola zapojena:
1. EU PENÍZE DO ŠKOL - MŠMT
2. NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA
3. FOND PRIMÁTORA – ČISTÉ MĚSTO
4. PREVENCE SPJ – MOTÝL ANEB VÝLETY DO PŘÍRODY TROCHU JINAK
5. KOPT – DIVADLO PRO DĚTI DĚTEM
6. COLUMBUS – PRÁCE S GPS
7. ŠKOLNÍ ARBORETUM - VÝSTAVBA ŠKOLNÍHO ARBORETA
8. PAŽIT – PROGRAM
9. ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ KANÁL
10. CELÉ ČESKO ČTE
11. OVOCE DO ŠKOL A AMLÉKO DO ŠKOL
12. ČEZ ŠKOLÁM
13. ZDRAVÉ ZUBY
14. STEP BY STEP
15. UČENÍ ON LINE
16. E-TWINNING
17. REGIONA A RECYKLOHRANÍ
18. KOMUNITNÍ ŠKOLA
19. PROŠKOLY.CZ
20. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 5. A 9. ROČNÍKŮ

XI.

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY A ODBORY
16

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

Ve školním roce 2010/2011 škola pokračovala či navázala spolupráci s těmito partnery:
1. Mateřské školky Zvoneček a Sluníčko
V rámci spolupráce děti z MŠ navštěvují divadelní představení našich žáků, chodí se
podívat do výuky prvňáčků, navštěvují společné akce školy a školky- např. Mikulášskou
nadílku, Lampiónový průvod, Bukovský červánek. Spolupráce se nám osvědčila a díky
ní se zvýšil zájem žáků i rodičů o naši školu.
2. Společnost Mensa
Spolupráce probíhá hlavně v rámci DVPP v oblasti vyhledávání a práce s nadanými
dětmi a v oblasti testování IQ. Společnost Mensa nám pomohla dovybavit Klub
deskových her a díky ní se zapojujeme do řady Logických soutěží v ČR.
3. ZOO Ústí nad Labem
Spolupráce se týká oblasti environmentální. Podařilo se nám podpořit některé projekty
v rámci oslav Dne Země, naše děti zde vystoupily s Opičí pohádkou a paní vychovatelky
připravily pro veřejnost tvořivou dílnu. Zakoupením celoroční vstupenky do ZOO
všechny děti navštívily ZOO a prožili zde i zajímavé výukové hodiny. Škola si adoptovala
pár Soviček. Na oplátku nám ZOO zapůjčila na školní akce skákací hrad či mašinku pro
projížďku s novými prvňáčky.
4. DDM Ústí nad Labem
Spolupracujeme hlavně v oblasti volnočasových aktivit pro žáky školy i žáky DDM,
vypomáháme si na společných akcích, projektech a soutěžích a pořádáme společná
představení. Vyměňujeme si zkušenosti při práci s dětmi a s ostatní veřejností.
5. AVE CZ
Spolupráce s touto společností pomáhá v oblasti environmentálního vzdělávání, např.
při třídění odpadů a jejich recyklaci. Společnost podporuje naše projekty a soutěže,
pomáhá s náročnou údržbou školního areálu. Spolupracujeme se společností při sběru
papíru a plastů.
6. BUS LINE
Ve spolupráci s touto společností pokračujeme a jsme s jejich službami velmi
spokojeni. Za najeté kilometry mohou žáci z Paprsku každoročně zdarma vyjet na
ozdravný pobyt.
7. AC ÚSTÍ NAD LABEM
Klub nám pomáhá při některých akcích školy a rozšiřuje nabídku sportovních aktivit pro
naše žáky. Věříme, že se po dokončení stavby plánovaného sportovního stadiónu
přesune základna tohoto atletického oddílu na naši školu.
Mezi další partnery školy patří i další společnosti či osoby, které podporují naše akce, a za to
jim paří velké díky. Děkujeme tedy náměstkovi primátora Ing. Janu Řeřichovi-patronovi naší
školy, náměstkyni Mgr. Heleně Kubcové, školní radnímu panu Žáčkovi a panu Marečkovi,
starostovi Ing. Janu Tvrdíkovi, Městské policii, CK IveRia, rodičům Chalupeckým, paní
Holubové, doktorce Roščákové a Danielové a všem dalším, kteří podporují rozvoj školy.
Chceme, aby se škola stala místem nejen pro výuku, ale i pro zábavu a aby se do ní všichni rádi
vraceli.
Škola má odborovou organizaci, její předsedkyní je Bc. Nataša Blašková. Vedení školy
spolupracuje s odborovou organizací, společně tvoří kolektivní smlouvu a rozpočet pro
čerpání z fondu FKSP. V letošním školním roce jsme neřešili žádný pracovně právní spor.

XII.

PROBLÉMY ŠKOLY A NÁVRHY K JEJICH ŘEŠENÍ
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Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

Škola se potýká s mnohými problémy, které je potřeba řešit. Mezi nejdůležitější patří:
1. Oprava střechy, opláštění budovy a výměna oken školy, vše je v havarijním stavu.
2. Zajištění další etapy rekonstrukce pracoviště Paprsek, které je taktéž v havarijním
stavu.
3. Nedostatek finančních prostředků na nákup a modernizaci učebních pomůcek a
školního polohovacího nábytku, které souvisí se zvýšeným počtem žáků.
4. Nákup nové myčky na nádobí ve školní výdejně a modernizace celkového stavu školní
jídelny vč. nákupu nádobí, které souvisí se zvýšeným počtem strávníků.
5. Vybudování domovnického bytu pro školníka, který prozatím obývá nebytové prostory
školy, aby zajistil hlídání rozlehlého areálu a pronájem nebytových prostor mimo hlavní
provoz školy.
6. Nevyhovující stav sociálních zařízení pro žáky.
7. Přestavba nevyužitých prostor pod školní jídelnou na žákovské dílny, které jsme byli
nuceni zrušit z důvodů navýšeného počtu žáků.
8. Výstavba učebny přírodě ve stávajícím atriu školy.
9. Urychlené zahájení výstavby sportovního areálu, jelikož škola disponuje jen jednou
tělocvičnou, což je velmi málo pro dvě pracoviště a zvýšený počet žáků.
10. Vybudování nových školních družin.
11. Rekonstrukce školní výdejny na školní jídelnu s vlastní kuchyní.
Vedení školy se bude snažit maximálně optimalizovat provoz školy tak, aby se uspořilo co
nejvíce finančních prostředků na platbách za energie, bude i nadále shánět sponzorské dary a
finanční prostředky na nákup moderních učebních pomůcek a podávat ve spolupráci se
zřizovatelem projekty, které by dopomohly uskutečnit a zrealizovat výše zmíněné problémy.
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