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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

1.2

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 do
30.11.2017
Mgr. Karel Chlapec od 1.1.2018
tel.: 475 503 178
fax: 475 503 178
mobil: 601570992
e-mail: zsazus_ul@iol.cz
www.zsazus-husova.cz

Zřizovatel

Název zřizovatele
Adresa zřizovatele
Právní forma
IČ
Kontakt

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

1.3

Základní údaje o součástech školy

Název
Základní škola
Základní umělecká
škola
Školní družina

Celkem žáků
k 29.6.2018
300

Počet
počet žáků na
tříd/oddělení třídu/oddělení
17
17,64

262

11

24

22

1

22

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 ZUŠ probíhá v PHV a v 1.- 6. ročníku I. stupně a 1.- 4.
ročníku II. stupně podle ŠVP: Škola rytmu života, vydán 3.9. 2012. V 7.
ročníku I. stupně 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 (důvod – nízký počet žáků).
Celkem má škola 17 tříd. Zřizovatel nám povolil výjimku
z počtu, neboť během školního roku dochází k velké migraci žáků.
Máme rovněž třídu přípravnou, do které bylo v letošním školním
roce zapsáno k 29.6. 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 uprostřed které se nachází 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). 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. Výpůjční doba je jedenkrát týdně, 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.
Tělocvična školy se nachází v přízemí hlavní budovy –
sestává z tělocvičny, nářaďovny, kabinetu, šaten pro žáky se
sprchami 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 má škola kamerový systém, který
monitoruje všechny vchody do obou budov a i nové 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. 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 29.6.2018
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
6

43,655
0,999
7,313
36,342
30535
17859
1395
1421

3.2 Údaje o zaměstnancích
Počet zaměstnanců celkem
ZŠ
ZUŠ
ŠD

Počet pedagogických zaměstnanců celkem
ZŠ
ZUŠ
ŠD

43,655
30,646
12,009
1,000

36,342
24,333
11,009
1,000

3.3 Pedagogická praxe pracovníků

šk.rok 2017/2018

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

Funkce

učitel/ka

Pedagogičtí pracovníci (počet)
2
1
3
7-z toho 1 RP
9
4
1

Celkem 27 – z toho 1 RP a 0 MD
3.3.2 Základní umělecká škola (včetně vedoucí učitelky)
Pedagogická praxe (let)
1
do 5
nad 5
nad 10
nad 20
nad 30
nad 40

Funkce

učitel/ka

Pedagogičtí pracovníci (počet)
1
4
4
6
1
0
0

Celkem 16 – z toho 0 MD a 0 RP
3.3.3 Školní družina
Pedagogická praxe
(let)
nad 5 let

Funkce
vychovatelka

Pedagogičtí pracovníci (počet)
1

Celkem 1 - z toho 0 MD a 0 RP
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
1
6
8
4
2
21

Nekvalifikovaní
1
2
2
0
0
5

3.4.2 Základní umělecká škola
do 35 let
35-45 let
45-55 let
55-důch.
důchodci
Celkem

Odborná kvalifikace
6
5
2
0
0
13

Nekvalifikovaní
3
0
0
0
0
3

3.4.3 Školní družina
do 35 let
Celkem

Odborná kvalifikace
1
1

Nekvalifikovaní
0
0

4. Údaje o přijímacím řízení k 31.5.2018
4.1 Zápis k povinné školní docházce
Poprvé u
zápisu
39

Přicházejí po
odkladu
10

Z toho po
dodatečném
2

Počet žádostí o odklad
0

4.2 Přijímací řízení na střední školy
Celkem ukončilo školní docházku
34
z 9. ročníku
22
z 8. ročníku
10
z 7. ročníku
2
z 6. ročníku
0
na víceleté gymnázium
0
Pozn.: 5 žáků bylo přijato na střední školu s maturitou, 21 žáků bylo přijato na střední
školu bez maturity, 4 žáci si nepodali přihlášku na střední školu, 4 žáků si nepodalo
přihlášku na SŠ / z toho 2 dívky/z důvodu pobytu v zahraničí.

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků - I. pololetí 2017/2018
Počet tříd

Počet žáků

Chlapci

Dívky

Z toho
žáci v cizině/žáci, kteří
nenastoupili školní
docházku

17

302

139

164

17/7

Pozn.: Žáci, kteří nenastoupili školní docházku jsou hlášeni na na odboru kontroly Magistrátu města
Ústí nad Labem. Do tabulky je zahrnuto 17 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, Irsko, Německo,
Belgie, Itálie, USA)

5.1.1 Přehled o prospěchu

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet
žáků

Chlapci

Dívky

Prospělo s
vyznamenáním

176
102
278

79
45
124

97
57
154

48
9
57

Prospělo Neprospělo

101
59
160

Nehodnoceno

5
2
7

22
32
54

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 17 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, Irsko, Německo, Belgie,
Itálie, USA) a 7 žáků, kteří nenastoupili školní docházku a jsou hlášeni na odboru kontroly Magistrátu
města Ústí nad Labem.

5.1.2 Přehled o chování

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet žáků

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

176
102
278

157
82
239

12
10
22

7
10
17

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 17 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, Irsko, Německo, Belgie,
Itálie, USA) a 7 žáků, kteří nenastoupili školní docházku a jsou hlášeni na odboru kontroly Magistrátu
města Ústí nad Labem.

5.1.3 Údaje o zameškaných hodinách
Počet žáků

Počet zameškaných hodin

Z toho neomluvených

Průměr na žáka
(omluvené i
neomluvené)

176
102
278

14702
19591
34293

982
997
1979

83,5
192
123,4

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 17 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, Irsko, Německo, Belgie,
Itálie, USA) a 7 žáků, kteří nenastoupili školní docházku a jsou hlášeni na odboru kontroly Magistrátu
města Ústí nad Labem.

5.1.4 Údaje o integrovaných žácích
Integrovaní žáci

6

5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků - II. pololetí 2017/2018
Počet tříd

Počet žáků

Chlapci

Dívky

Z toho
žáci v cizině/žáci, kteří
nenastoupili školní
docházku

17

300

139

162

16/7

Pozn.: Žáci, kteří nenastoupili školní docházku jsou hlášeni na na odboru kontroly Magistrátu města
Ústí nad Labem. Do tabulky je zahrnuto 16 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, Irsko,
Německo, Belgie, Itálie, USA)

5.2.1 Přehled o prospěchu

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet žáků

Chlapci

Dívky

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

176
101
277

80
46
126

96
55
151

43
10
53

112
74
186

21
17
38

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 16 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, Irsko, Německo, Belgie,
Itálie, USA) a 7 žáků, kteří nenastoupili školní docházku a jsou hlášeni na odboru kontroly Magistrátu
města Ústí nad Labem

5.2.2 Přehled o chování

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet žáků

Velmi dobré

Uspokojivé

Neuspokojivé

176
101
277

149
81
230

14
12
26

13
8
21

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 16 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, Irsko, Německo, Belgie,
Itálie, USA) a 7 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

Průměr na žáka
(omluvená i
neomluvená)

176
101
277

21698
18912
40610

1965
1447
3412

123,3
187,2
146,6

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 16 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, Irsko, Německo, Belgie,
Itálie, USA) a 7 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

8

5.2.5 Výchovné poradenství a činnost metodika prevence
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.
Celkem proběhlo: 19 výchovných pohovorů / 7 krát se ZZ nedostavil /
10 výchovných komisí za účasti kurátorky / 2krát se zákonní
zástupci dítěte nedostavili /
Třikrát byl o závažných prohřešcích žáků naší školy informován státní zástupce
Mgr.Mrzena.
Nejčastějšími problémy bývá nespolupráce rodičů s TU, nechození na třídní
schůzky, nedostupnost mobilních telefonů, stálé změny adres, neomlouvání do tří
dnů.
Zaměřujeme se na volbu povolání a poradenskou službu žákům a jejich
rodičům Hlavním problémem je nepřipravenost žáků na vyučování, kdy žáci nejsou
vybaveni základními školními pomůckami, dalším potom záškoláctví a příliš vysoké
omluvené absence (tzv.skryté záškoláctví – tolerované rodiči). V letošním školním
roce přibyly výrazné kázeňské problémy, které vyústily u některých žáků k velmi
hrubému slovnímu napadání vyučujících a v jednom případě i k fyzickému napadení
a zranění pedagoga.
Dále řešíme problémy s nedostatečným hygienickým zázemím u dětí ze
sociokulturně znevýhodněných rodin, neboť je tento fakt ohrožuje na zdraví.
Spolupracujeme je s Bc. P. Chalupovou a Mgr. Smetanovou / kurátorky /, docházejí
do školy a jsou seznámeny s problémy. Naše škola spolupracuje s oddělením
sociální prevence a s OSPOD, rovněž s PPP Ústí nad Labem/ Mgr. Švejdarovou /.

Zhodnocení práce:
Můžeme považovat za úspěch, když se rodiče dostaví k osobnímu jednání do
školy, vysvětlíme jim problém a dojde alespoň k částečnému zlepšení.
Pro školní rok 2017/2018 byl vypracován Minimální preventivní program a
jeho cíle byly začleněny a plněny na I. i II. stupni v rámci výuky v jednotlivých
předmětech. Kromě samotné výuky se žáci zúčastnili již výše uvedených akcí (např.
besedy o právním vědomí, s Policií ČR, Městskou policií Ústí nad Labem). 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
osobnosti a její sociální vývoj. V tomto školním roce bylo v rámci prevence řešeno 10
případů. Tyto případy se týkaly užívání návykových látek – kouření, náznaků šikany a
fyzického napadání. O jednotlivých případech byli informováni zákonní zástupci.

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 kraje 2017

-

1

Setkání zástupců oddělení sociální prevence, ZŠ a Střediska výchovné
péče v ÚL
Jak na problémové učivo matematiky na 1.stupni ZŠ

1

Jak efektivně využívat vizuální techniky v Aj

1

Povinná dokumentace a vnitřní předpisy ve škole

1

BOZ dětí, žáků a studentů ve školách a na školních akcích

1

Instruktor lyžování – doškolovací kurz - carving

3

Didaktické hry pro I.stupeň ZŠ

1

Fakultativní e-learningové vzdělávání výchovných poradců ZŠ
k problematice jednotných přijímacích zkoušek
Práce s nesourodou skupinou

1

1

1

Setkání výchovných poradců – seznámení se službami Informačního a
poradenského střediska Úřadu práce České republiky
Inspirace pro zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a matematiky ČŠI
GDPR srozumitelně a prakticky

1

Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání

2

Příroda a životní prostředí v preprimárním a primárním vzdělávání
(odpady)
Školení k GDPR

1

Poskytování první pomoci

34

Netradiční zážitkové hry v tělesné výchově

2

Požární ochrana pro školy a školská zařízení

1

Koncept přípravy k obraně státu - školení na Krajském vojenském
velitelství

1

1
2

2

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

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Ve školním roce 2017/2018 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.
7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Opět pokračovala spolupráce s Policií České republiky zaměřená na žáky 1. –
5. ročníků označená jako „Beseda s Policií ČR“. Hlavním tématem tohoto
preventivního projektu byly: Druhy a formy šikany – odpovědnost pachatele. Při
besedách se žáci seznamovali s tím jak se vyvarovat dalších sociálně patologických
jevů jako je užití alkoholu a drog, nebo jaké mohou být důsledky účasti na
hazardních hrách. Žáci se o danou problematiku živě zajímali. Spolupráci škola
hodnotí jako velmi přínosnou.
V průběhu celého školního roku proběhlo pro vybrané třídy několik zajímavých
besed a přednášek. Pro žáky šestých ročníků to byla beseda s paní kurátorkou Bc.
Pavlou Chalupovou zaměřená na právní vědomí, nebo pro vybrané žáky II. stupně
projekce s následnou debatou na téma: Myanmar – Barma, v rámci projektu Planeta
Země 3000. Žáci 8. a 9. ročníku se zapojili do zajímavého projektu Českých drah a
navštívili ve stanici Ústí nad Labem – západ speciální Preventivní vlak. Přednáška a
expozice byly zaměřeny na bezpečnou železniční dopravu. Projekt se žákům velmi
líbil. Další velmi prospěšnou akcí pro žáky naší školy byl workshop na téma finanční
gramotnost a dluhová problematika, který pořádala organizace Člověk v tísni. Žáci 8.
a 9. ročníku se živě zajímali o finanční poradenství a dluhovou problematiku.
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 projektu I-KAP Ústeckého
kraje mohli vybraní žáci 8. a 9. ročníku navštěvovat dřevodílny Střední odborné školy
stavební a technické, kde si vyzkoušeli práci se dřevem pod dohledem odborných
učitelů. Cílem bylo částečně přiblížit praktickou část studia na této střední škole
vycházejícím žákům.
Dalším rokem i na naší škole pokračovala akce OVOCE DO ŠKOL. V tomto
školním roce se škola nově zapojila do projektu odběru mléka a mléčných výrobků.
Zpestřením pro nejmenší žáky naší školy byla návštěva maskota „Bovýska“ v rámci
propagace zdravé výživy.
Další akce k propagaci zdravého životního stylu, je projekt nadačního fondu
Energie pomáhá – „Skákejme pro zdravé srdce“ jehož se za naší školu aktivně
účastnili žáci 4. a 5. ročníku, kteří si v Kulturním domě zaskákali přes švihadlo. Další
pokračování této akce bude na podzim roku 2018 v příštím školním roce.
Žáci 4. ročníku se tak jako každý rok zúčastnili dopravní výchovy, kterou vede
Oddělení dopravní výchovy městské policie Ústí nad Labem. Z výsledků je patrné, že
naši žáci prokázali jak teoretické, tak i praktické znalosti problematiky dopravní
výchovy.
Více než polovina žáků II. stupně se účastnila muzikálu Mamma Mia.
Proběhlo vánoční a letní vystoupení DPS v MŠ Pomněnka a v MŠ Motýlek. Žáci 9.
ročníku uspořádali pro naše žáky z I. stupně Mikuláše.
Pěvecký pedagogický sbor „Lindušky“ představil své skladby při vystoupení
v kostele v Těchlovicích a v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Dalším
vystoupením byl Májový koncert v Domově pro seniory v Orlické ulici v Ústí nad
Labem. Dále se sbor účastnil Jarního koncertu školních sborů, který bývá
vyvrcholením celoroční práce ZUŠ.
Podzimní a jarní exkurzní dny byly zaměřeny na seznámení s regionem.
Vhodně doplňují osnovy našeho školního vzdělávacího programu Škola rytmu
života. Žáci např. navštívili knihovnu v Krásném Březně, Botanickou zahradu Teplice,
Hasičský záchranný sbor Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, vypravili
se na Větruši a vodopády ve Vaňově, zdymadla Vaňov, na hrad Střekov a do ZOO
Ústí nad Labem.
Vyvrcholením práce naší školy v oblasti hudby byl Jarní koncert školních
sborů. Zde jak jednotlivci tak i různá uskupení předvedli rodičům, pedagogům a
přátelům školy svůj talent a muzikální dovednosti. O celoroční práci Základní
umělecké školy čtěte více v odstavci Výroční zpráva ZUŠ 2017/2018.

Důležitou 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 „Harry Potter - Škola čar a kouzel v

Bradavicích“. 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:

Září

-

Slavnostní rozdělení do kolejí školy
čar a kouzel v Bradavicích
Slavnostní oběd ve škole čar a
kouzel v Bradavicích

Říjen

-

Zničení Azkabanu
Halloweenské tvoření

Listopad

-

Otevření Tajemné komnaty

-

Čert a Mikuláš v DDM ÚL
Vánoční trhy v Praze, návštěva
hračkářství Hamley´s
Vánoce ve ŠD

Leden

-

Výroba loutek Harry Potter

Únor

-

Turnaj 4 kouzelníků
Zimní olympijské hry
Bradavický karneval

Březen

-

Velikonoční tvoření

-

Beseda o zdraví
Mezinárodní festival medvídků
v Karlových Varech (výroba
medvídka)

-

Mistrovství světa ve Famfrpálu

Prosinec

Duben

Květen

Červen

-

Konec Voldemorta – vítězství nad
temnými silami
Výlet do Prahy – Královská cesta
Vítěz Školního poháru v Bradavicích
Návštěva kina

Mezi nejzdařilejší výsledky práce školní družiny patří krásné loutky postav
z románů o Harry Pottrovi a postavička medvídka, kterou děti vyrobily do soutěže na
Mezinárodním festivalu medvídků.
Výroční zpráva ZUŠ 2017/2018
Počet žáků na začátku školního roku: 268. Počet žáků na konci školního roku:
262. V letošním roce jsme měli 11 absolventů I. cyklu. Na ZUŠ se vyučovaly tyto
předměty: hra na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, trubku, kytaru, klavír, saxofon,
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 – 6. ročníky I. stupně a všechny ročníky II. stupně.
Vybraní žáci ZUŠ se aktivně účastnili koncertů pořádaných naší školou.
V adventním období byly uspořádány koncertní vystoupení žáků ZUŠ v kostele sv.
Floriana, ve Velkém Březně, v kostele sv. Jakuba ve Svádově a v kostele Nejsvětější
Trojice na Střekově. V tomto období také probíhaly třídní přehrávky jednotlivých
vyučujících a vybraných žáků ZUŠ.
Od ledna se vybraní žáci ze třídy R. Petrové a V. Michny úspěšně účastnili
školního, okresního a krajského kola celostátní soutěže základních uměleckých škol
ve hře na zobcovou flétnu a bicí nástroje, která je jednou za tři roky vypisovaná
MŠMT. Výsledky okresního kola:
žákyně Ela Synková ze třídy p. uč. Růženy Petrové 1. března obdržela v okresního
kole ve hře na zobcovou flétnu 2. místo, žákyně Adéla Bauštejnová ze třídy p. uč.
Vítka Michny 1. března obdržela v okresním kole ve hře na bicí nástroje 1. místo a
následně 27. března v krajském kole v Chomutově získala čestné uznání.
Žák Martin Balog z klavírní třídy p. uč. Jany Kuželkové úspěšně vykonal
přijímací zkoušky na Konzervatoř Teplice, kde se svými teoretickými znalosti a
praktickými dovednostmi získal nejvyšší počet bodů ze všech uchazečů napříč všemi
hudebními obory.
V březnu se ve Společenské místnosti ZŠ a ZUŠ uskutečnil netradiční jarní
koncert pedagogů a vybraných žáků ZUŠ. V tomto měsíci se také naši žáci Kristián a
Martin Balogovi z klavírní třídy p. uč. Jany Kuželkové účastnili koncertního
vystoupení na úřadu městského obvodu v Neštěmicích.
V dubnu se Kristián Balog pod vedením p. uč. Jany Kuželkové úspěšně
zúčastnil Klavírního semináře na ZUŠ Randova v Ústí nad Labem.
V květnu proběhl Absolventský koncert ZUŠ v krásných prostorách hudebního
salonku Lidové části Severočeské vědecké knihovny. Reportáž z koncertu natáčela
Regionální televize Ústecký kraj.

V červnu se žáci ze třídy J. Kuželkové a T. Eislera účastnili Mezinárodních
soutěží. V 9. ročníku Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou
obdržel Martin Balog 2. místo a na 7. ročníku mezinárodní kytarové soutěže ve Zruči
nad Sázavou obdržela Petra Maria Khoury místo 3.
V červnu proběhl tradiční závěrečný ZŠ a ZUŠ v Hraničáři v Ústí nad
Labem, kterého se účastnili jak jednotlivý žáci ZUŠ, tak všechna sborová tělesa
ZUŠ i ZŠ.
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 jednotlivý vyučující s vybranými dětmi závěrečné třídní přehrávky. Na
konci školního roku proběhly postupové zkoušky.
7.2 Zapojení žáků v nepovinných předmětech a zájmových útvarech

1. stupeň

2. stupeň

Počty žáků
Nepovinný předmět
Zájmový útvar
Angličtina pro nejmenší DPS Slavíček – 29
22
DPS Notičky – 40
Počítače – 5
SH (3. – 5. ročník) - 18
Mažoretky - 23
DPS Písnička – 39
Mažoretky - 3
SH (6. – 9. ročníky) – 17

7.3 Účast žáků školy v soutěžích
Vědomostní soutěže – např. olympiáda v zeměpisu, matematice, angličtině,
Pythagoriáda, matematický klokan, recitační soutěž, dopravní soutěž,
Sportovní soutěže – především soutěž: O pohár primátorky Ústí nad Labem (22.
Místo z 26 zúčastněných škol), malá kopaná, stolní tenis, přespolní běh, atletický
čtyřboj
V soutěžích s uměleckým zaměřením nás zastupovali především žáci ZUŠ
Počet
soutěží

Vědomostní soutěže
Sportovní soutěže
S uměleckým zaměřením

7
5
7

Počet žáků
Školní
kolo

Okresní
kolo

Krajské
kolo

Celostátní
kolo

269
56
79

9
24
28

13

1

Pozn.: Někteří žáci se účastnili vícekrát

7.3.1 Umístění v soutěžích
OKRESNÍ KOLO

1. místo

2. - 5. místo

do 10. místa

do 20. místa

Vědomostní soutěže

-

-

-

4

Sportovní soutěže

-

-

2

2

S uměleckým zaměřením

8

2

1

2

KRAJSKÉ KOLO

1. místo

2. - 5. místo

do 10. místa

do 20. místa

Sportovní soutěže

-

-

-

-

S uměleckým zaměřením

7

1

-

-

Největšího úspěch bylo dosaženo na mezinárodní klavírní soutěži – Bethovenovy
Teplice – 3. místo

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve školním roce 2017/18 nebyla Českou školní inspekcí prováděna žádná kontrolní
činnost.

9. GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
Jelikož toto nařízení začalo platit 25. 5. 2018, musela se na naší škole udělat
řada opatření, abychom naplňovali příslušná kritéria. Škole byl zřizovatelem přidělen
pověřenec Ing. Martin Kolář, který dohlíží na správné provádění tohoto evropského
nařízení. Škola byla nucena zabezpečit všechny oficiální listiny, kde se například
vyskytují jména zaměstnanců, žáků, nebo jejich zákonných zástupců. Proto se do
kabinetů, tříd a kanceláří pořídily uzamykatelné skříňky, šuplíky a stoly. Většinou se
na původní nábytek dodělaly zámky (svépomocí – školník), někde se však musely
koupit nové části nábytku. Dále se na škole musí důsledně dodržovat spisový a
skartační řád. Aby nedošlo k omezení práce pedagogů, nechali jsme zákonné
zástupce (dále jen z. z.) žáků podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů
včetně pořízení, fotografické, audio nebo video dokumentace. V tomto souhlasu
si z. z. mohou svobodně vybrat k čemu svolí a souhlas je možno kdykoliv odvolat.
Dále je potřeba opatrně pracovat se smlouvami s našimi partnery a postupovat dle
platné legislativy při propagaci naší školy na veřejnosti i ve škole samé. Ku příkladu
webové stránky školy, veřejné akce, nebo vyhlašování nejlepších žáků školy.
Vedení školy i všichni ostatní pracovníci byli poučeni o obsahu tohoto nařízení.
Vše je zakotveno ve Směrnici školy č.10/2018, O nakládání s osobními údaji.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Rozpis rozpočtu - přímé náklady
Skutečnost čerpání 2017

Rozpis rozpočtu 2018

Dotace UZ 33 353

18 877 367

21 801 810

Dotace UZ 33 052

390 376

0

Dotace UZ 33 061

63 899

0

Dotace UZ 33 070

6 370

20 761

Dotace celkem :

19 338 012

21 822 571

Prostředky na platy

13 888 259

15 745 524

OPPP
Odvody + FKSP
ONIV
ONIV Plavání
Výdaje celkem :
HV :

44 000

40 000

4 999 790

5 681 990

399 593

334 296

6 370

20 761

19 338 012

21 822 571

0

0

Neinvestiční náklady na žáka v roce 2015
563 žáků
Náklady na žáka za rok 2017 celkem:

34 348

Z toho :
Mzdové náklady
Odvody včetně FKSP
ONIV

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.

24 746
8 881
710

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, Poradnou
pro integraci, ZŠ Tyršova v Trmicích, Oblastní charitou Ústí nad Labem, SPŠS a
SOŠST Ústí nad Labem. Jsme členy Asociace školních sportovních klubů.
Dobře se rozvinula spolupráce se spolkem „Krásné sousedění“. Naše škola
poskytla tomuto spolku část školního pozemku, kde členové tohoto spolku
vybudovali komunitní zahradu, která bude sloužit nejen k pěstování zeleniny,
ale i jako vzdělávací centrum. Zahrada je přístupná i pro třídy naší š koly.
Některé třídy již této možnosti využily a založily si svoje vlastní záhonky.

13. Závěr
Celkovou úroveň školy a výsledky vzdělávání ve školním roce 2017/2018 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. Aktivní byly pěvecké sbory. Do soutěží se nám daří zapojovat
i romské děti.
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 neefektivní. Zákonní zástupci
dětí 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 19.9. 2018
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Členové školské rady na svém zasedání dne 19.9. 2018 projednali výroční zprávu a
s jejím obsahem vyjádřili souhlas.
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