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1. Základní údaje o škole 
 

 
1.1  Škola 

 
Název školy Základní škola a Základní umělecká 

škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

příspěvková organizace 

Adresa školy Husova 349/19,Ústí nad Labem 

Právní forma příspěvková organizace 

IČ  44553331 

IZO        ZŠ 

              ZUŠ 

              ŠD 

102 517 282 

108 018 962 

116 900 270 

Identifikátor školy 600 085 520 

Vedení školy ředitel:  

Mgr. Jaroslava Pšeničková 

zástupce ředitele:  

Mgr. Bc. Martina Svobodová 

Kontakt 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 Statutární město Ústí nad Labem 

Adresa zřizovatele Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem 

Právní forma obec 

IČ 00 081 531 

Kontakt tel: 475 241 111 

 
 
 
 
 

1.3  Základní údaje o součástech školy 
 

Název 
Celkem žáků 

k 30.6.2015 

Počet 

tříd/oddělení 

počet žáků na 

třídu/oddělení 

Základní škola 271 17 15,94 

Základní umělecká škola 256 11 24 

Školní družina 27 1 27 

mailto:zsazus_ul@iol.cz


1.4 Důležité funkce 
 

Výchovný poradce                         Mgr.Věra Vlková                          

Školní metodik prevence Mgr. Eva  Kučerová 

Koordinátor  ŠVP ZŠ Mgr. Jaroslava Pšeničková 

Koordinátor ŠVP ZUŠ Mgr. et Mgr. Jana Kuželková, PhD. 

Koordinátor EVVO Mgr. Lenka Grusová                                      

Učitelka pověřená vedením ZUŠ Mgr.et Mgr. Jana Kuželková, PhD. 

Vychovatelka pověřená vedením ŠD Lucie Stejskalová 

 
 
       
 
      1.5 Školská rada 
 

Předseda Mgr. Jan Pšenička 

 

 

Člen 

paní Michelle Skřivanová 

pan Jiří Škoda 

Mgr. Vendulka Šofrová 

pan Karel Juřík 

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. a II. stupně v 1. – 3. 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 
 
 
 Z názvu školy vyplývá spojení ZŠ a ZUŠ. Důvodem je 
rozšířená výuka hudební výchovy na ZŠ. 
 

 Jsme úplná ZŠ s 1.- 9. postupným ročníkem. Výuka probíhá ve 
dvou paralelních třídách, třídy A jsou s hudebním zaměřením. 
 

 Celkem má škola 17 tříd. Zřizovatel nám povolil výjimku 
z počtu, neboť během školního roku dochází k  velké migraci žáků.  
K 30.6. 2015 je tedy průměrná naplněnost 15,94 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 nově vybudované hřiště s umělým povrchem. Škola rovněž 
využívá nedaleké hřiště SPŠS a SOŠST. 
 

 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. 
Výpůjční doba je jedenkrát týdně, knižní fond je bohatý a je průběžně 
doplňován. Na škole probíhá i distribuce knih nakladatelství Albatrosu a 
Mladé fronty 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 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 byl zřízen 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 
 
 Více než dvě desetiletí spolupracují učitelé hudební výchovy 
s katedrou Hv PF UJEP. Tato činnost je oboustranně přínosná. Naše 
pěvecké sbory již tradičně hostují na koncertech fakulty.  
 
 Kontakt a komunikace s rodiči se soustřeďuje na třídní schůzky 
konané většinou formou individuálních konzultací, 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,činnost 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 2 

Nastoupilo 15 

Ukončilo 13 

 
 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců k 30.6.2015 43,362 

Přepočtený počet důchodců 3,905 

Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců 7,313 

Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců 36,049 

Průměrná mzda pedagogických zaměstnanců 24813 

Průměrná mzda nepedagogických zaměstnanců 13207 

Průměrná výše nenárokových složek pedagogických zaměstnanců 1122 

Průměrná výše nenárokových složek nepedagogických zaměstnanců 546 

 
 
 
 
 
 
 



  3.2 Údaje o zaměstnancích  
 

Počet zaměstnanců celkem 43,362 

ZŠ 30,535 

ZUŠ 11,827 

ŠD 1,000 

 
 
 

Počet pedagogických zaměstnanců celkem 36,049 

ZŠ 23,222 

ZUŠ 11,827 

ŠD 1,000 

 
  3.3 Pedagogická praxe pracovníků 
 
  3.3.1 Základní škola 
 

Pedagogická praxe (let) Funkce Pedagogičtí pracovníci (počet) 

1 

 

učitel/ka 

1 

do 5 0 

nad 5 4 – z toho 1 MD 

nad 10 11 – z toho 2 MD 

nad 20 7 

nad 30 4 

nad 40 1 

Pozn.: Celkem 28, z toho 3 MD 
 
  3.3.2 Základní umělecká škola 
 

Pedagogická praxe (let) Funkce Pedagogičtí pracovníci (počet) 

1 

učitel/ka 

1 

do 5 6 

nad 5 2 

nad 10 5 

nad 20 1 

nad 30 0 

nad 40 1 

 
Pozn.: Celkem 16, z toho 0 MD 
 
 
 
 
 
 



  3.3.3 Školní družina 
 

Pedagogická praxe 

(let) 
Funkce Pedagogičtí pracovníci (počet) 

Do 5 let vychovatelka 1 

 
Pozn.: Celkem 1, z toho 0 MD 
 
 
3.4 Odborná a pedagogická způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb. o 
pedagogických  pracovnících 
 
  3.4.1 Základní škola 
 

 Odborná kvalifikace Nekvalifikovaní 

do 35 let 1 2 

35-45 let 10 1 

45-55 let 5 1 

55-důch. 2 0 

důchodci 3 0 

Celkem  21 4 

   
3.4.2 Základní umělecká škola 
 

 Odborná kvalifikace Nekvalifikovaní 

do 35 let 11 0 

35-45 let 3 0 

45-55 let 1 0 

55-důch. 0 0 

důchodci 1 0 

Celkem  16 0 

 
 
 
  3.4.3 Školní družina 
 

 Odborná kvalifikace Nekvalifikovaní 

do 35 let 1 0 

Celkem 1 0 

 
 
 
 
 
 



4. Údaje o přijímacím řízení 
 

    4.1 Zápis k povinné školní docházce - data k 28.2. 2015 
 

Poprvé u 

zápisu  

Přicházejí po 

odkladu 

Z toho po 

dodatečném 

Počet žádostí o odklad 

23 9 2 7 

Pozn.: Celkem zapsáno do prvních tříd k 30.6. 2015  28 žáků, do přípravné třídy 15 
žáků. 
 
 
 
4.2 Přijímací řízení na střední školy 
 

Celkem ukončilo školní docházku 22 

z 9. ročníku 16 

z 8. ročníku 5 

z 7. ročníku 1 

z 6. ročníku 0 

na víceleté gymnázium 0 

Pozn.: 10 žáků odešlo studovat na střední školu s maturitou, 10 na střední školu bez 
maturity, 1 žákyně si přihlášku na žádnou střední školu nepodala z důvodu mateřské 
dovolené, dále si 1 žákyně nepodala přihlášku na střední školu z důvodu pobytu 
v zahraničí.  

 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků - I. pololetí 2014/2015 
 
 

Počet tříd: Počet žáků Chlapci: Dívky: Z toho žáci 

v cizině či žáci, 

kteří nenastoupili 

školní docházku: 

17 272 128 144 31 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   5.1.1 Přehled o prospěchu  
 

 Počet žáků Chlapci Dívky 

Prospělo s 

vyznamenáním Prospělo Neprospělo 

1. 

stupeň 155 77 78 53 95 7 

2. 

stupeň 86 35 51 7 54 25 

Celkem 241 112 129 60 149 32 

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 20 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, 
Německo, Belgie, Itálie, USA) a 11 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 

1. stupeň 155 147 7 1 

2. stupeň 86 74 7 5 

Celkem 241 221 14 6 

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 20 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, 
Německo, Belgie, Itálie, USA) a 11 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) 

1. stupeň 155 12245 180 79 

2. stupeň 86 10118 255 117,65 

Celkem 241 22363 435 92,79 

 
Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 20 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, 
Německo, Belgie, Itálie, USA) a 11 žáků, kteří nenastoupili školní docházku a jsou 
hlášeni na odboru kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem 
 
   5.1.4 Údaje o integrovaných žácích 
 

Specifické poruchy učení                  15 

 
 
 
 
 



5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků - II. pololetí 2014/2015 
                                                  

Počet tříd: Počet žáků Chlapci: Dívky: Z toho žáci v cizině 

či žáci, kteří 

nenastoupili školní 

docházku: 

17 271 131 140 31 

     
 
   5.2.1 Přehled o prospěchu  
 

 Počet žáků Chlapci Dívky 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1. 

stupeň 
154 79 75 45 106 3 

2. 

stupeň 
86 36 50 9 64 13 

Celkem 240 115 125 54 170 16 

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 20 žáků pobývajících  v cizině (Velká Británie, 
Německo, Belgie, Itálie, USA) a 11 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 

1. stupeň 154 146 6 2 

2. stupeň 86 70 6 10 

Celkem 240 216 12 12 

Pozn.:  Do tabulky není zahrnuto 20 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, 
Německo, Belgie, Itálie, USA) a  11 žáků, kteří nenastoupili školní docházku a jsou 
hlášeni na odboru kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem 
  
 
  5.2.3 Údaje o zameškaných hodinách  
 

 
Počet 

žáků 

Počet zameškaných 

hodin 

Z toho 

neomluvených  

Průměr na žáka 

(omluvená i 

neomluvená) 

1. stupeň 154 14489 129 94,08 

2. stupeň 86 10883 670 126,55 

Celkem 240 25372 799 105,72 

 
Do tabulky není 20 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, Německo, Belgie, 
Itálie, USA) a 11 žáků, kteří nenastoupili školní docházku a jsou hlášeni na odboru 
kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem. 
 



  5.2.4 Údaje o integrovaných žácích 
 

Specifické poruchy učení                  13 

 

 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
       

  

Počet 

pracovníků 

1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

 Magisterské studium PF UJEP, PF UK 5 

 Studium k rozšíření odborné kvalifikace - konzervatoř 1 

2.  Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  

 Bakalářské studium – PF UJEP - 

 Magisterské studium PF UJEP 3 

 Doktorandské studium PF UJEP  - 

3. 

 Studium k prohlubování odborné kvalifikace – semináře, 

konference, školení 
 

 Školení výchovného poradce v PPP 1 

 Školení školních metodika prevence 1 

 Konference učitelů ZUŠ Ústeckého kraje 2 

 Workshop: Normální je nekouřit 1 

 

Seminar in Holocaust Studies for Czech Educators, The International School for 

Holocaust Studies, Yad Vashem,  

Jeruzalém, Izrael 

1 

 Učení je zážitek 2 

 Pedagogický seminář kytaristů – Rychle a zábavně 1 

 Středoevropské kontexty výuky dějepisu – konference a didaktický seminář 1 

 Dechový seminář 2 

 Čeština z druhé strany, jak ji učit děti-cizince I. 1 

 
Minipodniky, základy podnikání pro žáky – proškolení ekonomickým, 

podnikatelským a marketingovým minimem 

2 

 
Doškolovací kurz – instruktor lyžování – 

Černá Říčka v Jizerských horách 

2 

 Zápis do I. tříd - školení 1 

 
Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní 

zkouškou  

1 

 IV. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje 1 



 

Profesní a kreativní rozvoj osobnosti pedagoga Všichni 

pedagogové 

ZŠ 

 

 

Osobnostní rozvoj a mezilidské vztahy Všichni 

pedagogové 

ZŠ 

 

 
Vzdělávací seminář pro spolupracující subjekty orgánu sociálně právní ochrany 

dětí 

 

1 

 Přednáška o drogové problematice 2 

 
Ptáci ve městech 1 

 

 
Zajímavé inspirace pro výuku HV 

 

2 

 
Orient v Čechách? – Seminář o uprchlících v moderních dějinách a ve výuce 

dějepisu 

1 

 InspIS ŠVP – tvorba ŠVP 1 

 Odborný workshop určený pro vyučující předmětu fyzika a chemie 1 

 Příprava občanů k obraně státu 2 

 
Celokrajská konference  - „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého 

kraje“ 

1 

 Moderní přístupy v přírodovědném a technickém vzdělávání 1 

 Moderní výklad M. Jana Husa a husovského odkazu 1 

 Jóga pro děti 1 

 

Samostudium 

nové výukové programy, hledání nových 

pedagogických metod, vzájemná výměna zkušeností, 

tvorba prezentací pro interaktivní tabuli SMART 

Všichni 

 
 
 
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 I v letošním školním roce 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. – 3. ročníků „Bezpečně do školy“. 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 například 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. Obdobnou náplň měl i projekt žáky 4. ročníků „Beseda s Policií ČR o 
právním vědomí“. Žáci získali informace o práci policistů, chování v mimořádných 
situacích a v silničním provozu. Oba projekty hodnotíme jako velmi zdařilé a pro děti 
přínosné. 
 
  Projektový cyklus „Lidská práva“ byl zaměřen na etickou výchovu a 
určen pro žáky 9. ročníku. Cílem projektu bylo ve čtyřech částech v celkové délce 16 
vyučovacích hodin žáky seznámit s problematikou dodržování lidských práv a svobod 
v minulosti i v současném světě či s tematikou uprchlictví. Jednotlivé čtvrtletní 
workshopy byly zaměřeny na holocaust, život v totalitním Československu, život 
žadatelů o azyl a život lidí z různých sociálních či etnických skupin. Při jednom z  
workshopů jsme spolupracovali s Centrem pro integraci v Ústí nad Labem. Žákům 
byly poskytnuty informace o nejpočetnějších skupinách cizinců v Ústeckém kraji a 
jejich kultuře. Součástí workshopu byl i interkulturní kvíz pracující s vlastními 
předsudky a i vyprávění cizinců – Rusa a Kubánce, kteří žáky seznámili se svými 
osudy, žáci se mimo jiné učili i základy tance salsa. V dalším cyklu žáci navštívili 
výstavu Muzea Ústí nad Labem nazvanou „Jak se žilo za Husáka“ a věnovali se 
životu v Československu v období normalizace. Ve spolupráci s Amnesty 
International žáci absolvovali projektový den „Živé knihovny Amnesty International – 
čtením k otevřenosti. Seznámili se s historií a činností Amnesty International, mohli 
diskutovat se zástupci menšin žijících v ČR a zeptat se jich na vše, co je zajímá. 
Závěrečná část projektu byla věnována holocaustu. 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. Projektový cyklus „Lidská práva“ vhodně doplnila účast žáků II. stupně a 4. - 
5. ročníků na projekci filmového festivalu „Jeden svět na školách“. 
 
 V letošním roce naše škola získala finanční podporu z fondu 
primátora statutárního města Ústí nad Labem na realizaci projektu “Eliminace 
nežádoucích jevů v rámci inkluzivního vzdělávání“. Projekt “Stop drogám“ probíhal 
v měsíci listopadu 2014, a to na I. i II. stupni ve spolupráci s Policií ČR zastoupenou 
paní kpt. Bc. Gabrielou Šourkovou. Žáci měli možnost zhlédnou práci zásahové 
protidrogové jednotky, ukázku práce psovodů a besedovat s policisty.  
 
 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. Učitelé připravili dětem dopoledne plné 
zábavy – mimo čtení se ve třídách i malovalo, zpívalo a luštilo. Kromě celodenního 
tzv. velkého čtení, proběhl i menší projekt, ve kterém žáci společně s hercem 
Činoherního divadla Ústí nad Labem panem Achabem Haidlerem společně četli 
vybrané dětské knihy. 
  
 Tvůrčí atmosféru měl rovněž celoškolní projektový den  
„Interpretace hudby napříč staletími“, při kterém se děti mohly seznámit s různými 
hudebními skladateli a jejich tvorbou. 
 



 V průběhu celého školního roku proběhlo i několik zajímavých 
besed a přednášek, např. beseda o právním vědomí s paní kurátorkou Bc. Pavlou 
Chalupovou, přednášky v Kulturním domě Ústí nad Labem o Madagaskaru, 
přednáška pro 5. -9. ročníky s pracovnicí Městské policie Ústí nad Labem o šikaně a 
kyberšikaně. 
 
 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 a účastnili se i projektu na podporu řemesel, jehož 
realizaci zajišťovala Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem. Při volbě 
povolání žákům pomáhaly i zajímavé exkurze, které byly sice prioritně určeny žákům 
vycházejícím, ale mohli se jich zúčastnit i další žáci II. stupně. Tyto exkurze byly 
organizovány Krajským úřadem Ústeckého kraje v rámci projektu „Investice do 
rozvoje vzdělávání“. Naši žáci se takto mohli podívat např. do výrobny hraček v Nové 
Vsi v Krušných horách a v Českém Jiřetíně, na Letiště Václava Havla v Praze a na 
Petřín, do průmyslové zóny Triangel v Žatci či do firmy SECCO Louny. Žáci  
9. ročníku rovněž navštívili SŠ obchodu, řemesel a služeb Ústí nad Labem, aby se 
v rámci projektu „Dobrá volba“ seznámili s oborem kuchař, tesař, truhlář či instalatér. 
 
 Od ledna do června 2015 probíhal na naší škole projekt 
„Minipodniky – základy podnikání pro žáky“, tohoto projektu se účastnily školy 
z Ústeckého a Moravskoslezského kraje a jeho cílem bylo zvýšit znalosti a 
dovednosti žáků 8. a 9. tříd v oblasti podnikání, vedení firmy a všech činností s tím 
souvisejících. Projekt nabídl žákům nejen teoretickou průpravu, ale i praxi. Formou 
založení fiktivních firem si žáci vyzkoušeli, jak probíhá a funguje řízení podniku. Svou 
účastní na červnové společné konferenci v hotelu Clarion v Ústí nad Labem, kde 
svou firmu odprezentovali před ostatními účastníky projektu a vzájemně mezi sebou 
obchodovali, získali neocenitelné zkušenosti, které mohou v budoucnu zužitkovat. 
Přínos projektu vidíme v tom, že se zvyšuje uplatnitelnost žáků na budoucím trhu 
práce. 
 
 Naši prvňáčci se účastnili projektu „Veselé zoubky“, který měl 
preventivní charakter. Vybrané třídy I. i II. stupně absolvovali akci „Vědecké hrátky na 
dvorku“ pořádanou PřF UJEP Ústí nad Labem 
 
 Velmi úspěšný byl workshop „Vyrábíme betlém“. Vybraní žáci pod 
vedením p. uč. Kučerové a p. uč. Sochora vyrobili keramický betlém, který byl 
vystaven na výstavě betlémů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, 
tuto výstavu uspořádala Římskokatolická farnost arciděkanství Ústí nad Labem. Žáci 
získali za tento betlém i ocenění. Žáci 4.B a 5.B se účastnili workshopu „Kostel sv. 
Floriana“ – děti různými výtvarnými technikami ztvárnily kostel, který navštívily o 
exkurzní den. Jejich práce byly vystaveny v atriu zámku a staly se dočasně součástí 
expozice. 
 
 Jelikož jsme škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, 
zaměřujeme se především na hudební činnosti. Dětský pěvecký sbor (dále DPS) 
Písnička a vybraní žáci ZUŠ uspořádali tři vystoupení na podporu zdravotně 
postižených dětí fenylketonurií a dětí s jinými dědičnými metabolickými poruchami. 
V prosinci 2014 proběhl tento koncert ve spolupráci s katedrou hudební výchovy 
UJEP Ústí nad Labem v kostele apoštola Pavla, další dva koncerty byly uspořádány 



pro I. a II. stupeň ZŠ Chlumec a konaly se  v dubnu 2015 v kinosále v Chlumci. Naše 
škola již řadu let pořádá velmi úspěšné a u rodičů i žáků oblíbené Vánoční a Májové 
koncerty, na kterých se představují nejen DPS, ale i žáci ZUŠ. V letošním školním 
roce jsme tyto koncerty poprvé realizovali v nově otevřeném a zrekonstruovaném 
kostele sv. Floriana v Krásném Březně.  Mezi další kulturní akce patří i výchovné 
koncerty, které realizují učitelé naší ZUŠ či sbormistři našich dětských pěveckých 
sborů pro žáky z nehudebních tříd, pro prvňáčky či děti z mateřských škol v Ústí nad 
Labem. DPS se zúčastňují soutěží a prezentují se na veřejnosti, tráví společně i 
volný čas při víkendových soustředěních. Velkým úspěchem bylo získání zlatého 
pásma DPS Písnička v Krajském kole celostátní přehlídky školních pěveckých sborů 
v Chlumci a stříbrného pásma DPS Notičky v téže soutěži. Velmi intenzivní byla 
činnost DPS a ZUŠ v adventním období. DPS Notičky se účastnil např. veřejného 
vystoupení na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Proběhlo i každoroční školní kolo 
soutěže v karaoke. 
 
 Naši školu na veřejnosti nereprezentují jen DPS, ale i pěvecký sbor 
pedagogický „Lindušky“. Paní učitelky zpívaly v kostele sv. Martina v Lipové, v 
domově důchodců na Severní Terase, v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad 
Labem v oddělení Lidové části, na vernisáži výstavy fotografií ke 110. výročí 
narození Eduarda Ingriše v Muzeu města Ústí nad Labem a aktivně se účastnily i 
všech koncertů pořádaných školou.  
 
 V rámci akce “Mládež a kultura“ navštívili žáci Severočeské divadlo 
opery a baletu či Činoherní divadlo. V letošním školním roce zhlédli naši žáci 
představení „Ba-ja-ja“, pohádku „Obušku z pytle ven“, „Pověsti české“ či představení 
„Jak Vendelín s čerty vařil“. Někteří žáci jsou členy Klubu mladých čtenářů 
nakladatelství Albatros a nakladatelství Mladá fronta. Řada dětí navštěvuje školní 
knihovnu, která má výpůjční dobu 1x týdně odpoledne a nabízí i možnosti studia.  
 
 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 památník 
ve Stadicích, ZOO v Praze i Ústí nad Labem, Opárenské údolí, Severočeskou 
vědeckou knihovnu Ústí nad Labem, Hasičský záchranný sbor Ústí nad Labem apod. 
V závěru školního měli žáci možnost navštívit výstavu Gateway To Space na 
Výstavišti Holešovice v Praze. 
 
  Třetím rokem byl uskutečňován projekt „Les ve škole. Letošní 
školní rok probíhal ve 4.A na téma „Lesní rovnováha“. Zajímavé informace děti 
čerpaly z pracovních listů, komiksového čtení, formou besedy o vodě. Ve sběrném 
dvoře si žáci ověřili, co do lesa nepatří. Vše završily vycházky do lesa a výtvarné 
práce. Kromě již výše zmíněného projektu Les ve škole jsou žáci vedeni i k ochraně 
přírody i v dalších akcích, zapojují se do enviromentální výchovy, navštěvují ZOO, 
kde se účastní i výukových programů („Život kolem nás – voda“). Žáci 3. a 4. ročníků 
se účastnili besedy v SVK Ústí nad Labem ke Dni vody, třída 4.B s paní třídní 
učitelkou I. Matonohouvou byla pozvána do Srbské Kamenice na vyhlášení výsledků 
výtvarné soutěže „Lipan míří zpět do našich vod“, 1. místo vyhrála a byla oceněna 
žákyně této třídy Eliška Adamcová. Čtvrťáci a páťáci se zúčastnili ekonaučné akce 
„Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“, jež pořádal Sběrný dvůr Ústí nad 



Labem. Naši žáci třídí odpad a účastní se sběrových akcí, nejenom papíru, ale i 
plastových lahví. Pěstují květiny ve třídách.  
 
 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 chlapci se zúčastnili okresního kola přespolního běhu, 
okresního kola v malé kopané, turnaje ve stolním tenise či okresního finále 
v minifotbalu. V celoroční soutěži Pohár primátora města Ústí nad Labem se naše 
škola zařadila na 14. místo z 26 zúčastněných škol. Tak jako každoročně proběhl 
oblíbený „Vánoční turnaj ve stolním tenise“ a sportovní den na závěr školního roku. 
Na VII. letní olympiádě dětí v mládeže 2015 v Plzni naši školu reprezentoval ve 
fotbale žák 7.A  Besir Baftijar. 
 
    Každoročně se žáci zúčastňují lyžařského kurzu, v letošním roce 
navštívili SKI areál v Černé Říčce v Jizerských horách. Pro žáky II. stupně byl 
v červnu 2015 uspořádán sportovní kurz ve Starých Splavech.   
 
 Žáci 4. ročníku absolvovali výuku na dopravním hřišti. Žáci II. stupně 
se zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů, ve které si prověřili nejenom 
teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. V rámci Světového týdne bezpečnosti 
na silnicích byla uspořádána pro žáky II. stupně výuka na dopravním hřišti a na 
cyklostezce. Zúčastnili jsme se také jako v minulém školním roce soutěže Mladý 
záchranář, kterou pravidelně pořádá HZS Ústeckého kraje. I. i II. stupeň navštívil akci 
Den s Policií ČR. 
 
 Děti z I. stupně navštěvovaly kroužek počítačů, sportovních her a 
výtvarný kroužek. Děvčata mají možnost navštěvovat kroužek mažoretek 
„Hvězdičky“, vystupují na řadě slavností v okrese. V letošním školním roce se 
děvčata prezentovala na vystoupeních plesu v Trmicích, velikonočním jarmarku 
v Malečově, na finále celorepublikové soutěže ve florbalu v hale UJEP na Klíši, na 
zahájení cyklozávodu okolo jezera Milada, na Květinových slavnostech v IMŠ ve 
Vaňově, na dětském dni v Petrovicích. Mažoretky absolvovaly i společné soustředění 
v Kytlici. 
  Někteří žáci i pedagogové se zúčastnili Veřejné sbírky č.  
S-MHMP/958815/2012 pořádanou společností Fond Sidus, rovněž přispěli na 
předvánoční sbírku pro útulek pro opuštěná zvířata v Ústí nad Labem, žáci 4.B  
s p. uč. Matonohovou přispěli během I. i II. pololetí nákupem darovacího certifikátu 
na školní potřeby celkem pro 14 afrických dětí v rámci charitativní akce „Skutečný 
dárek“. 
 Pro budoucí prvňáčky z MŠ Motýlek naše paní učitelky I. ročníků 
uspořádaly „náslechové hodiny“ a přednášku o školní zralosti v MŠ. Děti z MŠ i naší 
ZŠ vystoupily na společných koncertech. Dětem MŠ umožňujeme i výrobu keramiky 
v naší keramické dílně. 
 
 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. 
Celkem bylo ve školním roce 2014/2015 ve školní družině zapsáno 27 žáků. 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. 
 
  Během školního roky byla připravena spousta společenských a 
sportovních akcí, z nichž některé se konaly i během sobot, např: „Halloween“, 
„Drakiáda“, návštěva kina, „Luciferův rej“, „Mikuláš v DDM Ústí nad Labem“, „Vánoce 
ve ŠD“, „Vánoční přespávání ve ŠD“, „Maxi Člověče nezlob se“, „Zimní a Letní 
olympiáda“, „Masopustní karneval“, „Moje nejoblíbenější kniha“, „Rallye 2015“, 
„Sobotní kreativní dílna aneb blíží se nám Velikonoce“, „Recykluje celá družina“, 
„Bowling – turnaj o pohár ŠD“, „Čarodějné veselí“, „Zpěvák ŠD“, „Den dětí ve ŠD“, 
„Putování za indiány“, „Rozloučení s družinou – přespávání ve ŠD“, výlet do ZOO. 
Během školního roku se děti zúčastnily výtvarné soutěže se železnicí – „Desatero 
bezpečnosti na železnici“, výsledky této soutěže budou vyhlášeny během příštího 
školního roku. ŠD se dále zapojila do projektu „Kulich do škol“ – povídání o pejscích 
a kočičkách, ve kterém bude ŠD pokračovat i v roce příštím. Činnost ve školní 
družině je zaměřena na relaxaci, zájmovou oblast a aktivity, které mají preventivně 
výchovný charakter. Žáci se zapojili do výzdoby prostorů školní družiny. 
 
ZUŠ – obor hudební 
 

Počet žáků v letošním roce byl 256, z toho 65 žáků je ze ZŠ Velké Březno. 
V letošním roce jsme měli 6 absolventů, z toho 4 absolventy základního studia I. 
stupně a 2 absolventy základního studia II. stupně. Na ZUŠ se vyučovaly tyto 
předměty: hra na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, trubku, kytaru, elektrickou 
kytaru, klavír, klávesy, sólový a populární zpěv, dále komorní hra, orchestr, flétnový 
soubor a hudební nauka. Ve Velkém Březně rovněž probíhala i výuka sborového 
zpěvu – DPS Březňáček, někteří žáci ZUŠ Krásné Březno navštěvují výuku 
sborového zpěvu na ZŠ v DPS Písnička. Hudební nauka se vyučuje v 1. – 5. ročníku 
I. cyklu. 
 Žáci ZUŠ se aktivně účastnili všech koncertů pořádaných naší školou.  Mezi 
kulturní akce patří podzimní výchovné koncerty, realizované učiteli ZUŠ pro žáky 
z nehudebních tříd. Vybraní žáci ZUŠ se v listopadu 2014 zúčastnili akce pořádané 
v kostele sv. Floriana „Čarodějné předčítání a muzicírování“. V adventním období 
byly uspořádány koncertní vystoupení žáků ZUŠ Velké Březno a DPS Březňáčku 
v aule ZŠ Velké Březno a v domově důchodců ve Velkém Březně. V tomto období  
měli svá pěvecká vystoupení rovněž žáci ze třídy p. uč. Jindrákové na Lidickém a 
Mírovém náměstí v Ústí nad Labem. V dubnu se vybraní žáci ze třídy p. uč. Karbana 
účastnili soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu „Flautohry Teplice“, ve které 
získala žákyně Simona Hovorková ze ZUŠ Velké Březno 3. místo v 0. kategorii a 
další dva žáci, H. Fialová a M. Nosek, čestné uznání. V Teplicích - Proseticích  
vystoupili také žáci ze třídy p. uč. Davida Tománka na akci „Pálení čarodějnic“. Ve 
společenské místnosti naší školy proběhl jarní koncert vybraných žáků ZUŠ a 
v květnu dále absolventský koncert. Jarní koncert byl pořádán také v aule ZŠ Velké 
Březno. Žáci ze třídy p. uč. Jindrákové se v únoru zúčastnili pěvecké soutěže „Little 



Star 2015“ v Divadle K.H. Máchy v Litoměřicích, v březnu pěvecké soutěže „Budeme 
si zpívat“ v České Kamenici. Mezi samostatné akce ZUŠ patřila účast žáků na 
celostátní akci „Noc kostelů“ – vystoupení v kostele ve Valtířově, další koncert 
proběhl i v kostele v Zubrnicích. V nesoutěžní přehlídce dětských pěveckých sborů 
„Litoměřická notička“ získal DPS Březňáček diplom za originální rekvizity. Žákyně 
Sára Königová ze třídy populárního zpěvu p. uč. Jindrákové vykonala úspěšně 
přijímací zkoušky na konzervatoř Teplice. Každé pololetí jsou pořádány jednotlivými 
vyučujícími třídní přehrávky. 
 
 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.  
 Zákonní zástupci v mnoha případech nerespektují povinnost 
omlouvat absenci dětí v zákonné lhůtě, zúčastnit se jednání výchovné komise a jiní 
nerespektují dohody a závěry z jednání této komise. Problémem bývá i neúčast 
některých rodičů na třídních schůzkách, nedostupnost jejich mobilních telefonů či 
neposkytování aktuálních údajů o případné změně bydliště škole. V letošním roce 
bylo svoláno 26 výchovných pohovorů (10 x se zákonný zástupce na jednání 
nedostavil), výchovná komise za účasti vedení školy, sociálních pracovnic či kurátorů 
se sešla 9 x (jednou se zákonný zástupce nedostavil), případová konference se 
konala 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, s OSPOD a 
v individuálních případech i s Člověkem v tísni. Velmi dobrá spolupráce je s paní 
kurátorkou Bc. P. Chalupovou a s paní Bc. P. Tůmovou, která má na starosti 
náhradní rodinnou péči. Úspěch vidíme v tom, pokud se škole podaří získat rodiče na 
svoji stranu, stanou se důslednějšími a řádně kontrolují své děti. Několik vybraných 
dětí bylo zařazeno do programu „Obědy pro děti“. 
 Vzhledem ke stále se zvyšující agresivitě dětí byla prevence 
směrována na řešení šikanování, kyberšikany, vandalismu a další formy násilného 
chování. Během roku se řešilo několik závažných přestupků školního řádu – např. 
obtěžování spolužaček spolužáky, vzájemná agresivita dětí. Všechny přestupky byly 
projednány s rodiči. 
 
  7.1 Údaje o významných školních aktivitách 
 

 Počet  

MAK 4 

Besedy 14 

Exkurzní den 2 

Individuální exkurze 5 

Koncerty pěveckých sborů 14 

Soustředění pěveckých sborů a mažoretek 2 

Koncerty ZUŠ 16 



Výchovné koncerty pro žáky naší ZŠ 3 

Projekty 9 

Dopravní výchova 5 

Sběr papíru 3 

Sportovní akce 9 

Mažoretky - vystoupení 9 

Akce školní družiny 21 

 
 
Zapojení žáků v nepovinných předmětech a zájmových útvarech  
  

 Počty žáků 

 Nepovinný předmět Zájmový útvar 

1. stupeň 

DPS Slavíček – 53 

DPS Notičky – 35 

SH (3. – 5. ročník) - 12 

Výtvarný kroužek - 10 

Počítače – 10 

Mažoretky - 16 

2. stupeň 

DPS Písnička – 30 

SH (6. – 9. ročníky) – 19 

 

Mažoretky - 4 

 
Účast žáků školy v soutěžích 

 

Pozn.: Někteří žáci se účastnili vícekrát 

Umístění v soutěžích 
 

OKRESNÍ KOLO 1.místo 2. - 5. místo do 10. místa do 20. místa 

Vědomostní soutěže  1 1 3 

Sportovní soutěže  4  3 

Mladý záchranář    1 

Dopravní soutěž   1 1 

S uměleckým 

zaměřením 
    

Celkem  1 1 3 

 
Počet 

soutěží 

Počet žáků 

Školní 

kolo 

Okresní 

kolo 

Krajské 

kolo 

Celostátní 

kolo 

Vědomostní soutěže 12 238 9   

Sportovní soutěže 6 44 53   

Mladý záchranář 1  4   

Dopravní výchova 1  8   

S uměleckým zaměřením 6 62 8 52 3 



CELOSTÁTNÍ KOLO 1.místo 2. - 5. místo do 10. místa do 20. místa 

S uměleckým zaměřením  1   

 

KRAJSKÉ KOLO 1.místo 2. - 5. místo do 10. místa do 20. místa 

S uměleckým zaměřením Zlaté pásmo Stříbrné pásmo   

 
 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 
 
V letošním školním roce inspekční činnost na naší škole neproběhla. Proběhlo 
zjišťování výsledků žáků 9. ročníků, a to elektronickou cestou prostřednictvím 
inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. Výběrové zjišťování 
výsledků bylo zaměřeno na oblast společenskovědních předmětů a přírodovědných 
předmětů. 

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

  
    

 

  Skutečnost čerpání 2014 Rozpis rozpočtu 2014 

 

      

 

Dotace UZ 33 353 16 156 843 16 013 164 

 

Dotace UZ 33 051 32 595 0 

 

Dotace UZ 33 052 83 661 420 989 

 Dotace UZ 33 047 6 000 0 

 

Dotace celkem : 16 279 099 16 434 153 

 

    

 

Prostředky na platy 11 728 911 11 918 203 

 

OPPP 36 990 40 000 

 

Odvody + FKSP 4 105 105 4 184 972 

 

ONIV 402 093 290 978 

 

ONIV z UZ 33 047 6 000 0 

 

Výdaje celkem : 16 279 099 16 434 153 

 

HV : 0 0 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Neinvestiční náklady na žáka v roce 2014 

    

 

524 žáků     

 

Náklady na žáka za rok 2014 celkem:                                                      31 067 

 

Z toho :    

 

Mzdové náklady                    22 383 

 

Odvody včetně FKSP                      7 834 

 

ONIV                         767 

 
 
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 
 
Škola byla zapojena do projektu EU peníze školám, do Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tento projekt byl zdárně ukončen v prosinci 
2014. Od září 2014 se škola zapojila do projektu Minipodniky - základy podnikání pro 
žáky. Projekt organizoval TeachTeam, s.r.o. Škola si díky tomuto projektu vybavila 
dílny novým nářadím. 
 

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, 
Krajským ředitelstvím Policie ČR, Pedagogicko- psychologickou poradnou Ústí nad 
Labem, Policií ČR, Městskou policií Ústí nad Labem, Amnesty International, 
Poradnou pro integraci. 
 

 
13. Závěr 

Celkovou úroveň školy a výsledky vzdělávání ve školním roce 2014/2015 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 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. 

V tomto školní roce mělo dlouhodobý  pobyt v cizině  20 žáků, a to  ve Velké 
Británii, Německu, Belgii, Itálii a USA, pro tyto žáky jsme kmenovou školou.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 23.9. 2015 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Mgr. Jaroslava Pšeničková 
  ředitelka školy 

 
 
 
 
 

 
Členové školské rady na svém zasedání dne 23.9. 2015 projednali  výroční zprávu a 
s jejím obsahem vyjádřili souhlas. 
 
 
 
 
 
 
 Eva Kozová 
 člen školské rady 
                                                                              ZŠ a ZUŠ Ústí n. L.  
                                                                              Husova 349/19 
                                                                              příspěvková organizace 


