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1. Základní údaje o škole
1.1

Škola

Název školy

Adresa školy
Právní forma
IČ
IZO
ZŠ
ZUŠ
ŠD
Identifikátor školy
Vedení školy

Kontakt

Základní škola a Základní umělecká
škola Ústí nad Labem, Husova 349/19,
příspěvková organizace
Husova 349/19,Ústí nad Labem
příspěvková organizace
44553331
102 517 282
108 018 962
116 900 270
600 085 520
ředitel:
Mgr. Jaroslava Pšeničková
zástupce ředitele:
Mgr. Bc. Martina Svobodová
tel.: 475 503 178
fax: 475 503 178
mobil: 601570992
e-mail: zsazus_ul@iol.cz
www.zsazus-husova.cz

1.2 Zřizovatel
Název zřizovatele
Adresa zřizovatele
Právní forma
IČ
Kontakt

1.3

Statutární město Ústí nad Labem
Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
obec
00 081 531
tel: 475 241 111

Základní údaje o součástech školy

Název
Základní škola
Základní umělecká škola
Školní družina
Přípravná třída

Celkem žáků
k 30.6.2017
304
245
28
14

Počet
počet žáků na
tříd/oddělení třídu/oddělení
17
17,88
10
24,5
1
28
1
14

1.4 Důležité funkce
Výchovný poradce
Školní metodik prevence
Koordinátor ŠVP ZŠ
Koordinátor ŠVP ZUŠ
Koordinátor EVVO
Učitelka pověřená vedením ZUŠ
Vychovatelka pověřená vedením ŠD

Mgr.Věra Vlková
Mgr. Eva Kučerová
Mgr. Jaroslava Pšeničková
Mgr. et Mgr. Jana Kuželková, PhD.
Mgr. Petra Veselá
Mgr.et Mgr. Jana Kuželková, PhD.
Lucie Stejskalová

1.5 Školská rada
Předseda

Člen

Mgr. Jan Pšenička
paní Michelle Skřivanová
pan Jiří Škoda
Mgr. Vendulka Šofrová
paní Hana Vinšová
paní Eva Kozová

1.6 Organizace rodičů
Činnost ukončena k 31.12. 2014
1.7 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
ZŠ:V 1.- 9. ročníku se vyučuje podle ŠVP ZV Škola rytmu života.
ZUŠ: Výuka v ZUŠ (obor hudební) probíhala v přípravném studiu a základním
studiu I. stupně v 1. – 5. Ročníku a v celém II. stupni podle ŠVP: Škola rytmu
života, vydán 3.9. 2012. V ostatních ročnících se vyučuje podle upravených
učebních plánů schválených MŠMT pod č.j. 18418/95-25

2. Charakteristika školy
Naše příspěvková organizace se skládá ze základní školy a
základní umělecké školy.
Jsme úplná ZŠ s 1.- 9. postupným ročníkem. Výuka probíhá ve
dvou paralelních třídách, třídy A jsou s rozšířenou výukou hudební výchovy.
Pouze v 9. ročníku byla v letošním školním roce třída pouze jedna.
Celkem má ZŠ 17 tříd a ve škole bylo k 30.6. 2017 zapsáno
304 žáků, průměrná naplněnost je tedy 17,88 žáků. Máme rovněž třídu
přípravnou, do které bylo v letošním školním roce zapsáno 14 žáků.
Naše ZŠ a ZUŠ se nachází uprostřed sídliště v ústecké čtvrti
Krásné Březno, výuka probíhá ve dvou budovách, za školou je k dispozici
travnatá plocha a hřiště s umělým povrchem.
V hlavní budově je ředitelství školy a sekretariát, sborovna,
kabinety, které slouží jako pracoviště učitelů 2. stupně, školní knihovna, třídy
pro 3.- 9. ročník a učebny ZUŠ. Ostatní třídy jsou umístěny v budově B, kde
se nachází též společenská místnost využívaná pro koncerty, besedy a jinou
kulturní a společenskou činnost. Přízemí této budovy zaujímá školní družina
a přípravná třída.
Škola má k dispozici 17 kmenových učeben a 8 odborných
pracoven (2 jazykové s interaktivními tabulemi, 1 pro informatiku vybavenou
dataprojektorem a plátnem a novými PC, 1 učebnu AV s interaktivní tabulí
pro II. stupeň, 1 učebnu AV s interaktivní tabulí v budově B pro I. stupeň, 2
hudebny, obě jsou vybaveny interaktivní tabulí, odbornou pracovnu F-CH a
prostornou učebnu výtvarné výchovy s keramickou dílnou). Interaktivní
technika spolu s novými počítači byla pořízena z projektu „EU peníze
školám“. V přípravné třídě se nachází dataprojektor s plátnem. Třídy jsou
vybaveny novými lavicemi a tabulemi s přímým osvětlením. Místnosti jsou
situovány vesměs na jižní stranu, a proto jsou okna opatřena vertikálními
žaluziemi.
Žáci i pedagogové mají k dispozici školní knihovnu s čítárnou.
Knihovna byla rekonstruována a je vybavena novým nábytkem, podlahovou
krytinou a PC. Knižní fond je bohatý. Na škole probíhá i distribuce knih
nakladatelství Albatrosu v rámci Klubu mladých čtenářů.
Školní družina má k dispozici 2 klubovny a prostornou hernu
vybavenou žebřinami, stolem pro stolní tenis, žíněnkami a koši pro
basketbal. K dispozici má i travnatou plochu za budovou A, nové hřiště
s umělým povrchem a tělocvičnu.
Areál tělocvičny se nachází v přízemí hlavní budovy – sestává
z tělocvičny, nářaďovny, kabinetu, šaten pro žáky se sprcham i a WC, dále je
starším žákům přístupná posilovna. Kabinety jsou postupně nově zařizovány,
sbírky jsou v souladu s požadavky na moderní výuku.

Z důvodu bezpečnosti byl zřízen kamerový systém, který
monitoruje všechny vchody do obou budov a i hřiště s umělým povrchem.
Postupně obnovujeme podlahové krytiny na chodbách školy.
Základní umělecká škola má čtyři samostatné učebny
uzpůsobené pro nástrojovou výuku, navíc využívá i hudebny a třídy
I. stupně. Škola vyučuje i v ZŠ ve Velkém Březně, kde užíváme prostory na
základě smlouvy o nájmu nebytových prostor.
Škola nemá vlastní jídelnu, žáci i zaměstnanci se stravují
v sousední SPŠS a SOŠST Čelakovského. Se službami této jídelny jsme
spokojeni
Kontakt a komunikace s rodiči se soustřeďuje na třídní
schůzky, a to čtyřikrát v průběhu školního roku. O činnosti školy, prospěchu
a chování dětí jsou rodiče informováni prostřednictvím žákovských knížek a
o akcích pořádaných školou prostřednictvím webových stránek školy. Ve
škole pracuje školská rada. Organizace rodičů zanikla k 31.12. 2014. Školní
řád je vyvěšen na chodbě školy a webových stránkách, dále je vložen do
třídních knih.

3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet přijatých absolventů
Nastoupilo
Ukončilo

Celkový přepočtený počet zaměstnanců k 30.6.2017
Přepočtený počet důchodců
Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců
Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců
Průměrná mzda pedagogických zaměstnanců
Průměrná mzda nepedagogických zaměstnanců
Průměrná výše nenárokových složek pedagogických zaměstnanců
Průměrná výše nenárokových složek nepedagogických zaměstnanců

0
10
10

42,234
2,142
7,313
34,921
26267
14922
2189
1662

3.2 Údaje o zaměstnancích
Počet zaměstnanců celkem
ZŠ
ZUŠ
ŠD

42,234
30,411
10,823
1,000

Počet pedagogických zaměstnanců celkem
ZŠ
ZUŠ
ŠD

34,921
23,098
10,823
1,000

3.3 Pedagogická praxe pracovníků

šk.rok 2016/2017

3.3.1 Základní škola
Pedagogická praxe (let)
1
do 5
nad 5
nad 10
nad 20
nad 30
nad 40

Pedagogičtí pracovníci (počet)
0
2
4
7-z toho 1 RP
učitel/ka
8
4
1
Celkem 26 – z toho 1 RP
Funkce

3.3.2 Základní umělecká škola
Pedagogická praxe (let)
1
do 5
nad 5
nad 10
nad 20
nad 30
nad 40

Funkce

učitel/ka

Pedagogičtí pracovníci (počet)
3
2
4
5-z toho 1 MD
0
0
0

Celkem 14 – z toho 1 RP

3.3.3 Školní družina
Pedagogická praxe
(let)
Do 5 let

Funkce

Pedagogičtí pracovníci (počet)

vychovatelka

1

Celkem 1 - z toho 0 MD
Vysvětlivky : MD-mateřská dovolená
RP-rodičovský příspěvek
3.4 Odborná a pedagogická způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb. o
pedagogických pracovnících
3.4.1 Základní škola

do 35 let
35-45 let
45-55 let
55-důch.
důchodci
Celkem

Odborná kvalifikace
2
7
7
3
2
21

Nekvalifikovaní
3
1
0
0
0
4

3.4.2 Základní umělecká škola

do 35 let
35-45 let
45-55 let
55-důch.
důchodci
Celkem

Odborná kvalifikace
8
3
1
0
0
12

Nekvalifikovaní
1
0
0
0
0
1

Odborná kvalifikace
1
1

Nekvalifikovaní
0
0

3.4.3 Školní družina

do 35 let
Celkem

4. Údaje o přijímacím řízení
4.1 Zápis k povinné školní docházce
Poprvé u
zápisu
28

Přicházejí po
odkladu
10

Počet žádostí o odklad

Z toho po
dodatečném
3

6

4.2 Přijímací řízení na střední školy
Celkem ukončilo školní docházku
26
z 9. ročníku
19
z 8. ročníku
5
z 7. ročníku
2
z 6. ročníku
na víceleté gymnázium
Pozn.: 9 žáků odešlo studovat na střední školu s maturitou, 10 na střední školu bez
maturity, 4 žáci si nepodali přihlášku na žádnou střední školu, 2 žákyně si nepodaly
přihlášku na žádnou střední školu z důvodu pobytu v zahraničí, 1 žákyně
nenastoupila školní docházku a je hlášena na Odboru kontroly Magistrátu města Ústí
nad Labem.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků - I. pololetí 2016/2017
Počet tříd:

Počet žáků

Chlapci:

Dívky:

Z toho žáci
v cizině či žáci,
kteří nenastoupili
školní docházku:

17

318

142

176

20 / 8

5.1.1 Přehled o prospěchu
Počet žáků

Chlapci

Dívky

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Nehodnoceno

1.
stupeň
185
89
96
60
101
23
1
2.
stupeň
105
38
67
16
60
23
6
7
Celkem
290
127
163
76
161
46
Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 20 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie,
Německo, Belgie, Itálie, USA) a 8 žáků, kteří nenastoupili školní docházku a jsou
hlášeni na odboru kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem.

5.1.2 Přehled o chování
Počet žáků

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

180
2
3
1. stupeň
185
96
4
5
2. stupeň
105
276
6
8
Celkem
290
Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 20 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie,
Německo, Belgie, Itálie, USA) a 8 žáků, kteří nenastoupili školní docházku a jsou
hlášeni na odboru kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem
5.1.3 Údaje o zameškaných hodinách

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet
žáků

Počet zameškaných
hodin

Z toho
neomluvených

185
105
290

20112
13969
34081

551
497
1048

Průměr na žáka
(omluvené i
neomluvené)
108,7
133
117,5

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 20 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie,
Německo, Belgie, Itálie, USA) a 8 žáků, kteří nenastoupili školní docházku a jsou
hlášeni na odboru kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem
5.1.4 Údaje o integrovaných žácích
Integrování žáci

9

5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků - II. pololetí 2016/2017
Počet tříd:

Počet žáků

Chlapci:

Dívky:

Z toho žáci v cizině
či žáci, kteří
nenastoupili školní
docházku:

17

304

137

167

20 / 12

5.2.1 Přehled o prospěchu
Prospělo s
vyznamenáním

Počet žáků Chlapci Dívky

Prospělo

Neprospělo

1.
175
81
94
39
109
27
stupeň
2.
97
38
59
8
76
13
stupeň
Celkem
272
119
153
47
185
40
Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 20 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie,
Německo, Belgie, Itálie, USA) a 12 žáků, kteří nenastoupili školní docházku a jsou
hlášeni na odboru kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem

5.2.2 Přehled o chování
Počet žáků

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

175
155
7
13
1. stupeň
97
84
7
6
2. stupeň
272
239
14
19
Celkem
Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 20 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie,
Německo, Belgie, Itálie, USA) a 12 žáků, kteří nenastoupili školní docházku a jsou
hlášeni na odboru kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem
5.2.3 Údaje o zameškaných hodinách

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet
žáků

Počet zameškaných
hodin

Z toho
neomluvených

175
97
272

21939
15268
37207

1453
725
2178

Průměr na žáka
(omluvená i
neomluvená)
125,37
157,4
136,8

Do tabulky není 20 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, Německo, Belgie,
Itálie, USA) a 12 žáků, kteří nenastoupili školní docházku a jsou hlášeni na odboru
kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem.
5.2.4 Údaje o integrovaných žácích
Integrovaní žáci

15

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet
pracovníků
1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Magisterské studium PF UJEP

3

Konzervatoř Teplice

1

2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Bakalářské studium – PF UJEP

-

Magisterské studium PF UJEP

-

Doktorandské studium PF UJEP
Studium k prohlubování odborné kvalifikace – semináře,
3. konference, školení
Krajská konference EVVO Ústeckého kraje2016

-

1

Setkání zástupců oddělení sociální prevence, ZŠ a Střediska výchovné péče v
ÚL
Drogová scéna v příhraničí - konference

1

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ

1

PLPP a práce s žákem I. stupně podpůrných opatření

1

Metodika kytarové techniky

1

Instruktor lyžování – doškolovací kurz - carving

3

Elektronický systém soutěží ZUŠ

1

Šest desetiletí populární hudby

1

I. školení k E-zápisu do ZŠ

1

II. školení k E-zápisu do ZŠ

2

Výuka hudební nauky prostřednictví interaktivní tabule - ZUŠ

2

Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva

1

Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami ve školách
BOZP při práci pro školy, předškolní a školská zařízení

1

III. školení k E-zápisu do ZŠ

2

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních

2

Požární ochrana pro školy a školská zařízení

1

Přírodní a kulturní dědictví regionů ĆR a jejich management

1

Funkce výchovného poradce a metodika prevence je vykonávána bez
odborné kvalifikace.

1

1

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve školním roce 2016/2017 proběhla celá řada projektů, koncertů,
besed a dalších činností, které vhodným způsobem doplnily náš školní vzdělávací
program „Škola rytmu života“ a žákům hodnotným způsobem zpestřily výuku.
Ve čtyřech cyklech proběhly ve spolupráci s Policií ČR projektové
hodiny pro žáky 1. – 5. ročníků „Beseda s Policií ČR“. Jedná se o preventivní projekt,
s jehož pomocí se žáci učí předcházet různým sociálně patologickým jevům, jako je
například šikana, alkohol, drogy, hazardní hry apod. Děti se rovněž seznámily
s běžnými každodenními záležitostmi, jako je pohyb v silničním provozu a osobní
bezpečnost. Dále si připomněly a názorně ukázaly, jak bezpečně přecházet vozovku,
jak se chovat při jízdě na kole, seznámily se s významem dopravních značek. Projekt
hodnotíme jako velmi zdařilý a pro děti přínosný.
Projektový cyklus „Lidská práva“ byl určen pro žáky 9. ročníku.
Cílem projektu bylo ve čtyřech částech žáky seznámit s problematikou dodržování
lidských práv a svobod v minulosti i v současném světě. Jednotlivé čtvrtletní
workshopy byly zaměřeny na holocaust, život v totalitním Československu a život lidí
handicapem a historii vývoje lidských práv. Žáci měli možnost jednak si rozšířit
poznatky získané v hodinách dějepisu a výchovy k občanství, jednak získat
informace pro ně zcela nové. Hodiny byly vedeny tak, aby žáci jen pasivně informace
nepřijímali, ale aby aktivně k jednotlivým tématům přistupovali, kladli si otázky a
pokoušeli se hledat možné odpovědi. V průběhu workshopů o lidských právech je
kladen důraz na formulování vlastních názorů, jejich sdílení s ostatními a následnou
diskuzi.
Čtenářskou gramotnost podpořil projektový den „Čteme dětem“,
kterým jsme se připojili k celorepublikovému projektu „Celé Česko čte dětem“. Projekt
proběhl na obou stupních naší školy.
V listopadu proběhl na obou stupních ZŠ i ve školní družině
„Adventní workshop“. Žáci vyráběli výrobky s vánoční tematikou, které poté se svými
třídními učiteli prodávali na adventním trhu pořádaným společně se SPŠS a SOŠST
Čelakovského Ústí nad Labem. Tuto akci považujeme za velmi zdařilou a jistě na ni
navážeme i v příštím školním roce.
Tvůrčí atmosféru měl rovněž celoškolní projektový den „Čeští a
světoví skladatelé filmové hudby“. Cílem projektu bylo, aby si žáci uvědomili, že
k filmu kromě postav, kostýmů, scény, děje apod. patří rovněž hudba, která má
svého autora. Žáci si tak propojili slavné filmy a filmové melodie se jmény jako Karel
Svoboda, Jaroslav Uhlíř, Hans Zimmer, Jerry Goldsmith, Martin Bötcher. Petr
Skoumal či John Williams.
V průběhu celého školního roku proběhlo pro vybrané třídy i několik
zajímavých besed a přednášek, např. beseda o právním vědomí s paní kurátorkou
Bc. Pavlou Chalupovou či JUDr. B. Kotasem, přednáška v Hraničáři Ústí nad Labem
o Brazílii nebo přednáška o protidrogové problematice „Řekni drogám NE – řekni
životu ANO“
Na volbu povolání byla zaměřena beseda určená žákům 9. ročníků
na Úřadu práce města Ústí nad Labem. Tak jako každoročně vycházející žáci

navštívili Veletrh vzdělávání. Žáci 9. ročníku se zúčastnili „Dne otevřených dveří“,
který organizovala SPŠS a SOŠST Čelakovského Ústí nad Labem. V rámci tohoto
projektu se žáci 9. ročníku seznámili se stavařskými obory.
Naši prvňáčci se účastnili projektu „Veselé zoubky“, který měl
rovněž preventivní charakter.
Naši školu na veřejnosti nereprezentují jen DPS, ale i pěvecký sbor
pedagogický „Lindušky“. Paní učitelky zpívaly při rozsvěcení vánočního stromu
v Těchlovicích, Vánoční koncert měly v kostele sv. Martina v Lipové a Májový koncert
v Domově pro seniory v Orlické ulici v Ústí nad Labem. Aktivně se účastnily i všech
koncertů pořádaných školou. Paní učitelky vystoupily i na absolventském koncertu
třídy 9.A v Národním domě a na 3. ročníku Festivalu pěveckých sborů Cantat
v České Lípě.
V rámci akce “Mládež a kultura“ navštívili žáci 6.A Severočeské
divadlo opery a baletu, a to představení Zimní královna. Divadélko pro školy Hradec
Králové na naší škole realizovalo představní pro žáky I. i II. stupně, jednalo se o
představení „Písnička pro draka“, a „Divadlo nekouše“. Některé třídy se účastnili
projekce filmu „Lichožrouti“ v Cinema City OC Forum a projekce pásma animovaných
filmů v kině Hraničář. Pro žáky I. stupně vystoupil na Mikuláše kouzelník Reno. Před
Vánocemi proběhla již tradiční soutěž v karaoke.
Podzimní a jarní exkurzní dny seznamují s regionem, naším
městem, jsou ale i orientovány na volbu povolání. Vhodně doplňují osnovy našeho
školního vzdělávacího programu Škola rytmu života. Žáci např. navštívili knihovnu
v Krásném Březně, Botanickou zahradu UJEP Ústí nad Labem, Hasičský záchranný
sbor Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, vypravili se na Větruši a
vodopády ve Vaňově,, zdymadla, do Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem, na hrad
Střekov, do ZOO Ústí nad Labem, Českého rozhlasu v Ústí nad Labem, Masarykovy
nemocnice –oddělení záchranné služby či do Meteorologického ústavu na Kočkově a
útulku pro opuštěná zvířata
Pátým rokem byl uskutečňován projekt „Les ve škole“. I další
akce jsou věnovány eviromentální výchově. Pro žáky 4. A 5. tříd uspořádala paní
učitelka P. Veselá „Den otvírání studánek“, při které žáci vyčistili a uklidili okolí
Pekelského potoka v Krásném Březně – žáci posbírali 20 pytlů odpadků. Velmi
povedený byl projektový den „Světový den vody“ uspořádaný paní učitelkou
Matonohovou pro třídu 4.B. Žáci 1.A a 2.A zdobili vánoční stromek v ZOO Ústí nad
Labem. Třídní učitelky 3. – 5. tříd uspořádaly pro děti projektový den ke „Dni Země“
Naši žáci třídí odpad a účastní se sběrových akcí, nejenom papíru, ale i plastových
lahví. Jsme zapojeni do projektu „Ovoce do škol“.

Žáci II. stupně se pravidelně účastní školních a reprezentují školu i
v okresních kolech vědomostních soutěží, jako je např. olympiáda v anglickém
jazyce, německém jazyce, dějepisu, zeměpisu, matematice, českém jazyce. Nechybí
ani přírodovědný a matematický klokan, pythagoriáda či recitační soutěž.

Starší žákyně a žáci se zúčastnili okresního kola přespolního běhu,
soutěže O pohár primátora, mladší žáci okresního kola v malé kopané – Memoriál V.
Čecha, starší žáci okresního kola ve florbalu a v minikopané, zájemci z II. stupně
školního kola vánočního turnaje ve stolním tenise. Zájemci z 5. – 9. ročníku měli
možnost zúčastnit se v červnu sportovního kurzu ve Starých Splavech. Žáci 8. a 9.
ročníku absolvovali projekt Mladý sportovec – sportem ke zvládání krizových situací
a k bezpečnému přežití.
Žáci 4. ročníku absolvovali výuku na dopravním hřišti. Zúčastnili
jsme se také jako v minulém školním roce soutěže Mladý záchranář, kterou
pravidelně pořádá HZS Ústeckého kraje. Žáci 2.A a 2.B se zapojili do projektu „Hasík
– požární ochrana pro děti“, kterou rovněž realizoval HZS Ústeckého kraje.
Děti z I. stupně navštěvovaly kroužek počítačů, sportovních her,
anglického jazyka. Pro žáky 9. ročníků byl otevřen kroužek českého jazyka pro
přípravu na přijímací řízení. Děvčata mají možnost navštěvovat kroužek mažoretek
„Hvězdičky“. V letošním školním roce se děvčata prezentovala na celorepublikové
soutěži ve florbalu (hala UJEP- Klíše, Ústí nad Labem), vystupovala v MŠ ve Vaňově
a v MŠ Motýlek, na Jahodových slavnostech v Litoměřicích, Letních slavnostech
v Domově pro seniory a Azylovém domě v Orlické ulici v Ústí nad Labem na zahájení
fotbalového utkání ve Vaňově a ve Stebně. Hvězdičky strávily i společnou sobotu na
soustředění.
Někteří žáci i pedagogové se zúčastnili Veřejné sbírky
pořádanou společností Fond Sidus, rovněž přispěli na předvánoční sbírku pro útulek
pro opuštěná zvířata v Ústí nad Labem. Žáci sbírají víčka od PET lahví pro
postiženého chlapce Šimůnka.
Pro děti z MŠ Motýlek byl uspořádán koncert a vánoční keramická
dílna. Proběhlo vánoční a letní vystoupení DPS v MŠ Pomněnka a v MŠ Motýlek.
Žáci 9. ročníku uspořádali pro děti z MŠ Motýlek a pro naše žáky z I. stupně
Mikuláše.
Vyučující německého jazyka p. uč. Bedenk a p. uč. Veselá
uspořádali pro žáky 2. tříd animační hodiny německého jazyka.
Všechny školní aktivity jsou zdokumentovány v kronice školy a i ve
školním časopise Drozdík, některé pak i na webových stránkách.
Nedílnou součástí školy je školní družina. Pracovala v jednom
oddělení a nabídnuta byla docházka dětem 1. - 5. ročníku a i dětem z přípravné třídy.
Školní družina pracovala podle ročního plánu „Hrou k poznání“. Pro každý jednotlivý
měsíc školního roku byl zpracován plán činností, akcí a projektů. Jednotlivými
činnostmi byly rozvíjeny klíčové kompetence a zároveň osobnost dítěte. Pro naplnění
výchovně vzdělávací činnosti byla v tomto roce využívána tělocvična, školní hřiště i
učebna výpočetní techniky. Aktivity školní družiny shrnuje následující tabulka:

Měsíc:
říjen

Aktivity:





Nejkrásnější poštovní známka ČR –
výtvarná soutěž
Máme rádi Česko – vědomostní
soutěž




Francie – země módy – výtvarná
soutěž
Olympijské hry ve ŠD
Adventní workshop a vánoční trhy

prosinec





Mikuláš ve ŠD
Vánoční tvoření
Vánoce ve ŠD

leden




Zimní tvoření – netradiční výtvarné
techniky
Severní pól

únor




Indiáni ve ŠD
Karneval v Riu de Janeiru

březen






Čínské písmo bez problému
Japonsko – čajový obřad
Indie – kolébka jógy
Ponožkový den – workshop
Downově syndromu

duben




Velikonoční dílna
Opera v Sydney – pěvecká soutěž

květen





Návštěva kina (Mimi šéf)
Ralley Dakar – závody aut
Egypt ve ŠD

červen





Svět je náš – vědomostní soutěž
Výlet do ZOO Praha
Návštěva kina (Já padouch 3)

listopad

Vzhledem k poloze školy je důležitou součástí práce školy výchovné
poradenství a činnost metodika prevence. Zaměřujeme se na volbu povolání a
poradenskou službu žákům a jejich rodičům. Dále na dlouhodobé působení na
problémové žáky – snažíme se pomoci a poradit při řešení výchovných problémů
v rodině. Mezi nejčastější problémy bychom zařadili nespolupráci rodičů s třídními
učiteli, v mnoha případech nerespektování povinnosti omlouvat absenci dětí
v zákonné lhůtě, neúčast zákonných zástupců na třídních schůzkách, nedostupnost

o

jejich mobilních telefonů, velmi časté změny adres trvalého či přechodného bydliště.
V letošním školním roce proběhlo 26 výchovných pohovorů, z toho se 13krát
zákonný zástupce nedostavil a 15 výchovných komisí, z toho se 5krát zákonný
zástupce nedostavil, případová konference proběhla jedna. Nejčastějším problémem
je nepřipravenost žáků na vyučování, kdy žáci nejsou vybaveni základními školními
pomůckami, záškoláctví či příliš vysoká omluvená absence. Dále řešíme problémy
s nedostatečným hygienickým zázemím u dětí ze sociokulturně znevýhodněných
rodin, neboť je tento fakt ohrožuje na zdraví. Naše škola intenzivně spolupracuje
s oddělením sociální prevence a s OSPOD. Velmi dobrá spolupráce je s paní
kurátorkou Bc. P. Chalupovou a Mgr. Adámek-Smetanovou. Spolupracujeme rovněž
s PPP Ústí nad Labem. V letošním školním roce bylo 15 integrovaných žáků a 10
žáků mělo plán pedagogické podpory.
Za úspěch považujeme, když se škole daří spolupráce s rodinou. Pak je
náprava možná.
Pro školní rok 2016/2017 byl vypracován Minimální preventivní program a jeho
cíle byly začleněny a plněny na I. a II. stupni v rámci výuky v jednotlivých
předmětech. Kromě samostatné výuky se žáci zúčastnili již výše uvedených akcí
(například besedy o právním vědomí a klimatu s kurátorem, beseda právní vědomí přestupky, trestné činy i besedy s Policií ČR a Městskou policií Ústí nad Labem,
beseda Řekni drogám NE - řekni ANO životu ).Po celý školní rok jsme usilovali o
dosažení cíle primární prevence, a to zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně
patologickým jevům a snížit rizika a vlivy, které narušují zdraví a osobnosti a její
sociální vývoj. V tomto školním roce bylo v rámci prevence řešeno 17 případů.
Tyto případy se týkaly: užívání návykových látek - kouření, sexuálního obtěžování,
náznaků šikany. O jednotlivých případech byli informováni zákonní zástupci.

ZUŠ – obor hudební
Výroční zpráva ZUŠ 2016/2017
Počet žáků na začátku školního roku: 248, z toho 77 žáků ze ZŠ Velké
Březno. Počet žáků k dnešnímu datu: 245, z toho 77 žáků ze ZŠ Velké Březno.
V letošním roce jsme měli 3 absolventy I. cyklu. Na ZUŠ se vyučovaly tyto předměty:
hra na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, trubku, kytaru, klavír, sólový a populární
zpěv, dále komorní hra, orchestr, flétnový soubor, sborový zpěv a hudební nauka.
Hudební nauka se vyučuje v 1. – 5. ročníku I. cyklu. Podle ŠVP byly vyučovány PHV
– 5. ročníky I. stupně a všechny ročníky II. stupně.
Vybraní žáci ZUŠ se aktivně účastnili koncertů pořádaných naší školou. Mezi
podzimní kulturní akce patřil výchovný koncert v MŠ Motýlek. Ve spolupráci se
základní školou proběhl projektový den věnovaný hudbě. Vybraní žáci ZUŠ všech
studijních zaměření si připravili pod vedením svých vyučujících hudební kvíz pro žáky
I. i II. stupně ZŠ. V rámci výchovně vzdělávacího programu bylo uspořádáno
koncertní vystoupení žáků pro prvňáčky z hudební i nehudební třídy s představením
vyučovaných studijních zaměření (nástrojů). DPS Písnička vystoupil se svou vánoční

mší na vánočních trzích, které škola organizovala ve spolupráci se SPŠS a SOŠST
Čelakovského. V adventním období byly uspořádány koncertní vystoupení žáků ZUŠ
v kostele sv. Floriana, ve Velkém Březně, v kostele sv. Jakuba ve Svádově, v kostele
Nejsvětější Trojice na Střekově. V kostele apoštola Pavla v Ústí nad Labem se
pěvecký sbor Písnička spolu s vybranými žáky a pedagogy ZUŠ účastnil tradičního
Benefičního koncertu PF UJEP na podporu dětí s fenylketonurií a jinými dědičnými
metabolickými poruchami. V tomto období také probíhaly třídní přehrávky
jednotlivých vyučujících a vybraných žáků ZUŠ. Pro žáky z nehudebních tříd z naší
školy uspořádaly DPS Notičky a Písnička výchovný koncert.
Od ledna se vybraní žáci ze třídy p. uč. J. Kuželkové a T. Eislera úspěšně
účastnili školního, okresního, krajského i ústředního kola celostátní soutěže
základních uměleckých škol ve hře na klavír a kytaru, která je jednou za tři roky
vypisovaná MŠMT. Výsledky okresního kola ve hře na klavír – 21. 2. 2017 ZUŠ
Chabařovice: Balog Kristián - 1. místo s postupem (0. kategorie), Dobešová Klaudie 2. místo (II. kategorie), Brabcová Veronika - 1. místo (IV. kategorie), Juřík Jakub - 2.
místo (V. kategorie), Balog Martin - 1. místo s postupem, absolutní vítěz (VI.
kategorie). Výsledky okresní kola ve hře na kytaru - 14. 3. 2017 ZUŠ Randova Ústí
nad Labem: Petra Maria Khoury - 1. místo s postupem (kat.O.b), Barbora Pražáková
- 1. místo s postupem (kat.O.c), Natálie Hudečková - 1. místo s postupem (2.kat.),
Klára Nabiová – 2. místo (2.kat.), Jan Kvapil – 1. místo s postupem (2.kat.). Výsledky
krajského kola ve hře na klavír - 21. 3. 2017 ZUŠ Litvínov: Balog Kristián - 1. místo
(0. kategorie), Balog Martin - 1. místo (VI. kategorie). Výsledky Krajského kola ve hře
na kytaru – 7. 4. 2017 – ZUŠ Most: Petra Maria Khoury - 1. místo (kat.O.b), Barbora
Pražáková - 1. místo (kat.O.c), Natálie Hudečková - 1. místo (2.kat.), Jan Kvapil – 1.
místo s postupem (2.kat.). Výsledky ústředního kola ve hře na kytaru – 20. 5. 2017 –
ZUŠ Plzeň: Jan Kvapil – 3. místo (2.kat.). Martin Balog se 11. 3. 2017 zúčastnil
celostátní soutěže Beethovenovy Teplice ve hře na klavír, kde ve 4. kategorii obsadil
3. místo.
V květnu proběhl tradiční Májový koncert v Národním domě v Ústí nad Labem,
kterého se účastnili jak jednotlivý žáci ZUŠ, tak všechna sborová tělesa ZUŠ i ZŠ.
Koncert absolventů, laureátů soutěží a vybraných žáků ZUŠ proběhl v hudebním
salonku Severočeské vědecké knihovny. Mezi samostatné akce ZUŠ patřila účast
žáků na celostátní akci Noc kostelů – vystoupení v kostele ve Valtířově, na Střekově
a v Zubrnicích. V závěru školního roku uspořádali jednotliví vyučující s vybranými
dětmi závěrečné třídní přehrávky. Na konci školního roku proběhly postupové
zkoušky.

7.1 Údaje o školních aktivitách
Zapojení žáků v nepovinných předmětech a zájmových útvarech

1. stupeň
2. stupeň

Počty žáků
Nepovinný předmět
Zájmový útvar
DPS Slavíček – 33
Angličtina pro nejmenší - 8
DPS Notičky – 27
Počítače –
SH (3. – 5. ročník) - 18
Mažoretky - 12
DPS Písnička – 32
Mažoretky – 11
SH (6. – 9. ročníky) – 20
Český jazyk - 8

Účast žáků školy v soutěžích

Počet
soutěží
Vědomostní soutěže
Sportovní soutěže
Mladý záchranář
S uměleckým zaměřením

9
6
1
10

Počet žáků
Školní
kolo
233
22
59

Okresní
kolo
7
49
4
13

Krajské Celostátní
kolo
kolo

4

2

Pozn.: Někteří žáci se účastnili vícekrát

Umístění v soutěžích

OKRESNÍ KOLO
Vědomostní soutěže
Sportovní soutěže
Mladý záchranář
S uměleckým
zaměřením

1.místo

2. - 5. místo

do 10. místa

7

4

do 20. místa
2

7

3

KRAJSKÉ KOLO
S uměleckým
zaměřením

1.místo

2. - 5. místo

do 10. místa

do 20. místa

CELOSTÁTNÍ KOLO
S uměleckým
zaměřením

1.místo

2. - 5. místo

do 10. místa

do 20. místa

4

2

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
V říjnu 2017 proběhlo následné šetření ČŠI, inspekční činnost byla zaměřena
na hodnocení dílčích jevů v podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání
poskytované ZŠ a ZUŠ, zhodnocení vývoje školy, odstranění nedostatků zjištěných
při předcházející inspekční činnosti a hodnocení účinnosti opatření přijatých
ředitelkou školy ke zlepšování kvality vzdělávání.
V měsíci květnu 2017 proběhlo testování žáků 9. ročníku z matematiky,
anglického či německého jazyka a globálních rizik a elektronické i písemné
předpilotní testování eTIMSS 2019 žáků 4. ročníků.

9. Základní údaje o hospodaření školy
Rozpis rozpočtu - přímé náklady
Skutečnost čerpání 2016

Rozpis rozpočtu 2017

Dotace UZ 33 353
Dotace UZ 33 052

17 580 790
466 227

18 822 383
0

Dotace celkem :

18 047 017

18 822 383

Prostředky na platy
OPPP
Odvody + FKSP
ONIV

12 998 020
49 350
4 614 360
385 287

13 543 647
40 000
4 889 317
349 419

Výdaje celkem :
HV :

18 047 017
0

18 822 383
0

Neinvestiční náklady na žáka v roce 2016
540 žáků
Náklady na žáka za rok 2016 celkem:
Z toho :
Mzdové náklady
Odvody včetně FKSP
ONIV

33 420
24 162
8 545
713

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Škola není do těchto programů zapojena.

11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
V tomto roce nebyla škola zapojena.

12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Odborovou organizaci ve škole nemáme. Při plnění úkolů ve vzdělávání jsme
spolupracovali s Oddělením sociální prevence Magistrátu města Ústí nad Labem,
s OSPOD Magistrátu města Ústí nad Labem, Pedagogicko- psychologickou
poradnou Ústí nad Labem, Policií ČR, Městskou policií Ústí nad Labem SPŠS a
SOŠST Ústí nad Labem. Jsme členy Asociace školních sportovníc h klubů.

13. Závěr
Celkovou úroveň školy a výsledky vzdělávání ve školním roce 2016/2017 lze
považovat za standardní. Byl splněn roční plán činnosti školy a realizována výuka
podle školního vzdělávacího programu v daných třídách. Přijímací řízení mělo hladký
průběh, všichni žáci, kteří si podali přihlášku, byli zařazeni a všichni se umístili již v 1.
kole přijímacího řízení. Velkých úspěchů dosáhli žáci ZUŠ ze tříd paní učitelky J.
Kuželkové a pana učitele T. Eislera, kteří dosáhli vynikajících výsledků v krajském i
celostatním kole soutěže základních uměleckých kol ve hře na klavír a na kytaru.
Neustále se potýkáme s problémy u žáků, kteří žijí ve znevýhodněném
sociokulturním prostředí a dále s vysokou migrací žáků. Spolupráce s kurátory a
pracovníky Odboru sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem je na velmi
dobré úrovni. Spolupráce s rodiči problémových dětí je velmi sporadická, často
nereagují ani na doporučení výchovné komise. Těžiště práce s těmito žáky musí být
ve škole.
Rodiče žáků školy jsou pravidelně informováni o dění ve škole na třídních
schůzkách ZŠ nebo na konzultacích, individuálních pohovorech a na informačních
nástěnkách. Veřejnost je informována prostřednictvím webových stránek školy.
Třídní schůzky proběhly v letošním školním roce čtyřikrát. Školská rada se sešla
dvakrát.

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 20.9. 2017

Mgr. Jaroslava Pšeničková
ředitelka školy

Členové školské rady na svém zasedání dne 20.9. 2017 projednali výroční zprávu a
s jejím obsahem vyjádřili souhlas.

Jiří Škoda
člen školské rady
ZŠ a ZUŠ Ústí n. L.
Husova 349/19
příspěvková organizace

