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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 30.6.2016 

Počet 

tříd/oddělení 

počet žáků na 

třídu/oddělení 

Základní škola 277 17 16,29 

Základní umělecká škola 227 9 24 

Školní družina 24 1 24 

Přípravná třída 15 1 15 

 

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. – 4. 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 škola 17 tříd. Zřizovatel nám povolil výjimku 
z počtu, neboť během školního roku dochází k  velké migraci žáků.  
K 30.6. 2016 je tedy průměrná naplněnost 16,29 žáků. Máme rovněž třídu 
přípravnou, do které bylo v letošním školním roce zapsáno 15 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. 
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. 
 

 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.  
V tomto školním roce proběhla oprava dívčích i chlapeckých toalet v  I. patře 
budovy B. 
 
 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 0 

Nastoupilo 16 

Ukončilo 13 

 
 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců k 30.6.2016 42,248 

Přepočtený počet důchodců 2,57 

Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců 7,313 

Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců 34,935 

Průměrná mzda pedagogických zaměstnanců 26080 

Průměrná mzda nepedagogických zaměstnanců 14373 

Průměrná výše nenárokových složek pedagogických zaměstnanců 1668 

Průměrná výše nenárokových složek nepedagogických zaměstnanců 1412 

 
 
 
 
 



  3.2 Údaje o zaměstnancích  
 

Počet zaměstnanců celkem 42,248 

ZŠ 30,533 

ZUŠ 10,715 

ŠD 1,000 

 
 
 

Počet pedagogických zaměstnanců celkem 34,935 

ZŠ 23,22 

ZUŠ 10,715 

ŠD 1,000 

 
  3.3 Pedagogická praxe pracovníků 
 
  3.3.1 Základní škola 
 

Pedagogická praxe (let) Funkce Pedagogičtí pracovníci (počet) 

1 

 

učitel/ka 

3 

do 5 2 

nad 5 4 ( z toho 1 RP) 

nad 10 10 ( z toho 1 MD a 2 RP) 

nad 20 5 

nad 30 4 

nad 40 1 

Pozn.: Celkem 29, z toho 1 MD a 3 RP 
 
  3.3.2 Základní umělecká škola 
 

Pedagogická praxe (let) Funkce Pedagogičtí pracovníci (počet) 

1 

učitel/ka 

2 

do 5 4 

nad 5 4 

nad 10 5 (z toho 1 MD) 

nad 20 0 

nad 30 0 

nad 40 0 

 
Pozn.: Celkem 15, z toho 1 MD a 0 RP 
 
 
 
 
 
 



  3.3.3 Školní družina 
 

Pedagogická praxe 

(let) 
Funkce Pedagogičtí pracovníci (počet) 

Do 5 let vychovatelka 1 

 
Pozn.: 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 
 

 Odborná kvalifikace Nekvalifikovaní 

do 35 let 2 4 

35-45 let 9 0 

45-55 let 5 0 

55-důch. 2 0 

důchodci 3 0 

Celkem  21 4 

 
3.4.2 Základní umělecká škola 
 

 Odborná kvalifikace Nekvalifikovaní 

do 35 let 10 0 

35-45 let 3 0 

45-55 let 1 0 

55-důch. 0 0 

důchodci 0 0 

Celkem  14 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. 2016 
 

Poprvé u 

zápisu  

Přicházejí po 

odkladu 

Z toho po 

dodatečném 

Počet žádostí o odklad 

32 11 3 3 

 
 
4.2 Přijímací řízení na střední školy 
 

Celkem ukončilo školní docházku 20 

z 9. ročníku 12 

z 8. ročníku 7 

z 7. ročníku - 

z 6. ročníku - 

na víceleté gymnázium 1 

Pozn.: 7žáků odešlo studovat na střední školu s maturitou, 12 na střední školu bez 
maturity, jeden žák byl přijat na víceleté gymnázium 

 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků - I. pololetí 2015/2016 
 
 

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

v cizině či žáci, 

kteří nenastoupili 

školní docházku: 

17 283 135 148 29 

 
 
  5.1.1 Přehled o prospěchu  
 

 Počet žáků Chlapci Dívky 

Prospělo s 

vyznamenáním Prospělo Neprospělo 

1. 

stupeň 167 88 79 7 144 16 

2. 

stupeň 87 32 55 10 47 30 

Celkem 254 120 134 17 191 46 

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 20 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, 
Německo, Belgie, Itálie, USA) a 9 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 167 151 9 7 

2. stupeň 87 83 2 2 

Celkem 254 234 11 9 

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 20žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, 
Německo, Belgie, Itálie, USA) a 9 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 167 14496 635 86,80 

2. stupeň 87 9140 100 105,06 

Celkem 254 23636 735 93,06 

 
Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 20 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, 
Německo, Belgie, Itálie, USA) a 9žáků, 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                 10 

 
 
 
 
 
 
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: 

17 277 130 147 30 

 
 
   
 
 



 
 5.2.1 Přehled o prospěchu  
 

 Počet žáků Chlapci Dívky 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1. 

stupeň 
162 84 78 49 101 12 

2. 

stupeň 
85 30 55 11 53 21 

Celkem 247 114 133 60 154 33 

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 21žáků pobývajících  v cizině (Velká Británie, 
Německo, Belgie, Itálie, USA) a 9 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 162 146 9 7 

2. stupeň 85 78 5 2 

Celkem 247 224 14 9 

Pozn.:  Do tabulky není zahrnuto21 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, 
Německo, Belgie, Itálie, USA) a  9 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 162 19301 792 119,14 

2. stupeň 85 12969 213 152,58 

Celkem 247 32270 1005 130,65 

 
Do tabulky není 21 žáků pobývajících v cizině (Velká Británie, Německo, Belgie, 
Itálie, USA) a 9 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                 9 

 

 
 
 



6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

  

Počet 

pracovníků 

1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

 Magisterské studium PF UJEP 4 

 Bakalářské studium PF UJEP 2 

2.  Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  

 Bakalářské studium – PF UJEP - 

 Magisterské studium PF UJEP 1 

 Doktorandské studium PF UJEP  - 

3. 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – semináře, 

konference, školení 
 

 

Setkání zástupců oddělení sociální prevence, ZŠ a Střediska výchovné péče v 

ÚL 

2 

 Krajská konference EVVO v Ústeckém kraji 2015 1 

 Tělo Ústí – nové trendy ve výuce TV 1 

 Dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů 1 

 
Konference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání v rámci Evropského roku 

pro rozvoj 2015 

1 

 Bylinky do škol 1 

 Řeč není jen o hláskách – skupinová logopedická cvičení 2 

 Software JPH klasifikace – ovládání programu 2 

 Metodika rozvoje kytarové techniky 1 

 

Česko-německé školní zkušenosti s tématem války, zvláště s válečným i 

mírovým rokem 1945 

1 

 Výuka anglického jazyka – praktická dílna 1 

 Christmasseminar 1 

 
Porada metodiků prevence kriminality 

 

1 

 Carving – nové metody a formy výuky 2 

 Instruktor lyžování 1 

 V. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje 1 

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

dějepisu 

1 

 Odpady a obaly 2 

 Uzavírání ročního hodnocení a tisk vysvědčení v systému dmSoftware 1 

 Společné vzdělávání a OP VV – informační seminář 1 



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

 
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
 
 Ve školním roce 2015/2016 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 „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. V rámci prevence šikany proběhla 
ve 3. a 4. ročnících beseda s pracovnicí Městské policie Ústí nad Labem 
 
 Projektový cyklus „Lidská práva“ byl 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. Jednotlivé čtvrtletní workshopy byly zaměřeny na holocaust, 
život v totalitním Československu a život lidí z různých etnických skupin. Při jednom z  
workshopů jsme spolupracovali s Poradnou pro integraci v Ústí nad Labem. V dalším 
cyklu žáci navštívili výstavu Muzea Ústí nad Labem nazvanou „Tenkrát na 
severozápadě“ nebo filmovou projekci „Síla lidskosti: Nicolas Winton“. Závěrečná 
část projektu byla věnována holocaustu. Ve spolupráci se ZŠ Tyršova v Trmicích a 
Mgr. Jindřiškou Waňkovou se žáci seznámili s projektem „Zmizelí Langweilovi“ 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 8. ročníků na projekci filmového festivalu „Jeden svět na 
školách“. 
 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 „Osobnost 
Karla IV.“ uspořádaný při příležitosti oslav 700. výročí narození tohoto panovníka, při 



kterém se děti mohly seznámit nejen s osobností tohoto panovníka, ale i s dobou, ve 
které žil. 
 
 V průběhu celého školního roku proběhlo i několik zajímavých 
besed a přednášek, např. beseda o právním vědomí s paní kurátorkou Bc. Pavlou 
Chalupovou, přednáška v Kulturním domě Ústí nad Labem o Thajsku,.přednáška o 
zdravé výživě a exotickém ovoci. 
 
 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 „Dobrá 
volba“, který organizuje SPŠS a SOŠST Čelakovského Ústí nad Labem. V rámci 
tohoto projektu se žáci 9. ročníku seznámili s elektroobory a oborem obráběč kovů. 
 
 
 Naši prvňáčci se společně s dětmi z přípravné třídy účastnili 
projektu „Veselé zoubky“, který měl rovněž preventivní charakter. 
 
 Jelikož jsme škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, 
zaměřujeme se především na hudební činnosti. Naše škola již řadu let pořádá velmi 
úspěšné a u rodičů i žáků oblíbené Vánoční a Májové koncerty, na kterých se 
představují nejen dětské pěvecké sbory (dále DPS), ale i žáci ZUŠ. V letošním 
školním roce jsme tyto koncerty realizovali v  kostele sv. Floriana v Krásném Březně 
a v Národním domě Ústí nad Labem.  Mezi další kulturní akce patří i výchovné 
koncerty, které realizují učitelé naší ZUŠ či sbormistři našich dětských pěveckých 
sborů pro prvňáčky či děti z mateřských škol v Ústí nad Labem. DPS se zúčastňují 
soutěží a prezentují se na veřejnosti. V adventním období se DPS Notičky účastnil 
veřejného vystoupení na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Proběhlo i každoroční 
školní kolo soutěže v karaoke. DPS Písnička se účastnil okresního kola soutěže 
pěveckých sborů ZUŠ, které pořádala ZUŠ E. Randové Ústí nad Labem a které 
probíhalo v prostorách naší školy, a získal stříbrné pásmo. Dále vybraní žáci I. a II. 
stupně vystoupili na akci Porta dětem, jež probíhala v ZOO Ústí nad Labem a umístili 
se na 3. místě. 
 
 Naši školu na veřejnosti nereprezentují jen DPS, ale i pěvecký sbor 
pedagogický „Lindušky“. Paní učitelky zpívaly v kostele sv. Martina v Lipové 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 „Indiáni ze šuplíku“, „Sůl nad zlato“, „Kytice“ či představení „Africká 
pohádka“ a „Legenda V+W“ realizované Divadélkem pro školy Hradec Králové.  
 
 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, ZOO Děčín i ZOO Ústí nad Labem Severočeské divadlo opery a 
baletu, Botanickou zahradu UJEP Ústí nad Labem a Botanickou zahradu Teplice, 
Hasičský záchranný sbor Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Poradnu 
pro integraci, Národní technické muzeum v Praze, poznávali gotické a renesanční 



památky našeho hlavního města, vypravili se do Tiských stěn, na Erbenovu vyhlídku, 
zdymadla či za vodopády v okolí našeho města. 
 
 
  Čtvrtým rokem byl uskutečňován projekt „Les ve škole“. Letošní 
školní rok probíhal v 5.A na téma „Proč do lesa“. I další akce jsou věnovány 
eviromentální výchově. Žáci 3.A ,4.B, 5.B a 7.A navštívili ZOO Ústí nad Labem, kde 
se účastnili výukových programů, Pro I. i II. stupeň byla uspořádána beseda o třídění 
odpadu „Tonda obal na cestách“ Naši žáci třídí odpad a účastní se sběrových akcí, 
nejenom papíru, ale i plastových lahví. Velmi povedený byl projektový den „Den 
vody“ uspořádaný paní učitelkou Matonohovou pro třídu 5.B 
 
 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 mladší žáci se zúčastnili okresního kola přespolního 
běhu, mladší a starší žáci okresního kola v malé kopané, turnaje ve stolním tenise, 
školního kola vánočního turnaje ve stolním tenise nebo halového pětiboje 
všestrannosti. Zájemci z 5. – 9. ročníku měli možnost zúčastnit se sportovního kurzu 
ve Starých Splavech. 
 
 
 Žáci 4. ročníku absolvovali výuku na dopravním hřišti, pro zájemce z 
žáků II. stupně byla uspořádána praktická 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.  
 
 Děti z I. stupně navštěvovaly kroužek počítačů, sportovních her, 
anglického jazyka a  výtvarný kroužek. Děvčata mají možnost navštěvovat kroužek 
mažoretek „Hvězdičky“. V letošním školním roce se děvčata prezentovala na turnaji 
DD Ústí nad Labem ve florbalu či na zahájení plesu judistů, soutěži „Dance“ v Děčíně 
vystoupila na Výstavišti Litoměřice, na plese 9. tříd ZŠ Chabařovice, na pálení 
čarodějnic v Krásném Lese, zahájení MDD ve Stebně, letních slavnostech v IMŠ ve 
Vaňově, v České Lípě, na letních slavnostech seniorů v DPS Orlická Ústí nad Labem 
či na zahájení Memoriálu J. Pýchy v Malečově. Hvězdičky strávily i společný víkend 
na soustředění v Kytlici. 
 
  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 budoucí prvňáčky z MŠ Motýlek naše paní učitelky I.a II. ročníků 
uspořádaly náslechové hodiny, žáci z 8.A „Mikuláše v MŠ“, DPS Písnička vystoupil 
na Vánočním koncertu MŠ Motýlek v kostele sv. Floriana a DPS Notičky a Slavíček 
vystoupily na koncertech pro děti z MŠ Pomněnka a MŠ Motýlek. Děti z MŠ Motýlek 
měly možnost zúčastnit se společně s našimi žáky projekce Planetária –Morava 
v tělocvičně naší ZŠ. 



 
 Ve spolupráci s Goethe Institutem v projektu „Němčina nekouše“ 
uspořádali vyučující p. uč. Bedenk a p. uč. Veselá 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: Aktivity: 
říjen  Soutěž v hláskování 

 Haloweenské veselí 

 

listopad  Přespávání ve školní družině 

 Návštěva Muzea Ústí nad Labem – 

výstava Made in LEGO 

 Soutěž  „O nejlepšího zpěváka ŠD“ 

 Soutěž „Maxi Člověče nezlob se“ 

 Vánoční trhy 

prosinec  Čertovský rej ve ŠD 

 Mikulášská v DD Ústí nad Labem 

 Vánoce ve ŠD 

leden  Zimní olympiáda 

únor  Masopustní karneval 

 Turnaj ve vybíjené 

 Kino se ŠD 

březen  Velikonoční dílna 

duben  Projekt „Kulich do škol“ – 

problematika opuštěných psů a 

koček 

 Tonda obal ve ŠD – recyklace 

 Den Země 

 Čarodějné veselí 

  



květen  Výlet do Prahy 

 Družinová olympiáda 

červen  Den dětí 

 Námořnická družina 

 
 
 
 
 
ZUŠ – obor hudební 
 

Počet žáků v letošním roce byl k 30.6. 2016227, z toho 76 žáků je ze ZŠ Velké 
Březno. V letošním roce jsme měli 6 absolventů I. cyklu. Na ZUŠ se vyučovaly tyto 
předměty: hra na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, trubku, trombon, 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. Podle ŠVP 
byly vyučovány 1. – 4. ročníky I. a II. cyklu, včetně PHV. 
 Žáci ZUŠ se aktivně účastnili všech koncertů pořádaných naší školou. Žáci 
ZUŠ prezentovali naši školu v MŠ Motýlek. Učitelé ZUŠ uspořádali koncert pro žáky 
1. tříd, na kterém dětem představili jednotlivé hudební nástroje.Vybraní žáci ze třídy 
p. uč. D. Tománka se zúčastnili akce oslav vzniku samostatného Československa ve 
Vaňově. Vybraní žáci ZUŠ se v listopadu 2015 zúčastnili akce pořádané v kostele sv. 
Floriana „Čarodějné předčítání a muzicírování“. V adventním období byly uspořádány 
koncertní vystoupení žáků ZUŠ v kostele sv. Floriana, v aule ZŠ ve Velkém Březně, 
v Domově pro seniory v Ústí nad Labem, v kostele Nejsvětější Trojice na Střekově či 
v kostele sv. Jakuba ve Svádově.V tomto období  měli svá pěvecká vystoupení 
rovněž žáci ze třídy p. uč. Jindrákové na Lidickém v Ústí nad Labem, žáci p. č. D. 
Tománka se účastnili slavnostního rozsvěcení vánočního stromku v Teplicích - 
ProseticíchVe společenské místnosti naší školy proběhl jarní koncert vybraných žáků 
ZUŠ, absolventský koncert či koncert žáků populárního zpěvu. Vybraní žáci ZUŠ 
vystoupili v rámci tradičního Májového koncertu v Národním domě v Ústí nad Labem. 
Jarní koncert byl pořádán také v aule ZŠ Velké Březno. Vybraní žáci ze třídy p. uč. 
M. Jindrákové reprezentovali naši ZUŠ na pěvecké soutěži „Little Star 2016“ 
v Litoměřicích , dále na  soutěži „Budeme si zpívat“ v České Kamenici, ve které se 
žák Daniel Hofman umístil na 2. místě,a v Rumburku na soutěži „Šluknov zpívá“, kde 
žák Daniel Hofman postoupil do finále.Pan učitel J. Grüner a paní učitelka R. Petrová 
uspořádali pro své žáky výlet do Muzea hudby v Praze. Mezi samostatné akce ZUŠ 
patřila účast žáků na celostátní akci „Noc kostelů“ – vystoupení v kostele vesv. 
Václava Valtířově a v kostele Nejsvětější Trojice na Střekově. Kromě této akce žáci 
vystoupili i v kostele sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích.V měsíci červnu proběhly dva 
koncerty v aule ZŠ Velké Březno, na jednom z nich prezentoval p.uč. Michna bicí 
nástroje. Každé pololetí jsou pořádány jednotlivými vyučujícími třídní přehrávky a na 
konci školního roku probíhají postupové zkoušky. 
 
 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, neboť stěhování 
rodin je velmi časté.V letošním roce bylo svoláno 18 výchovných pohovorů (4 x se 
zákonný zástupce na jednání nedostavil), výchovná komise za účasti vedení školy, 
sociálních pracovnic či kurátorů se sešla 14 x (3x  se zákonný zástupce nedostavil), 
případové konference se konalytři. 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. V letošním školním roce vznikaly závažné problémy již na I. 
stupni, jednalo se především o agresivitu malých školáků, nerespektování autorit, 
pokusy o šikanu vyučujících a personálu školy. Právě těmito případy se zabývaly 
případové konference OSPOD. Naše škola intenzivně spolupracuje s oddělením 
sociální prevence a s OSPOD. Velmi dobrá spolupráce je s paní kurátorkou Bc. P. 
Chalupovou. Spolupracujeme rovněž s PPP Ústí nad Labem. Dva žáci byli zařazeni 
do programu „Obědy pro děti“ o.p.s. WomenforWomen. 
 Pro školní rok 2015/2016 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 9 případů. Tyto případy se týkaly užívání návykových látek 
– kouření, náznaků šikany a sexuálního obtěžování. O jednotlivých případech byli 
informováni zákonní zástupci. 
 
 
7.1 Údaje o školních aktivitách 
 
 
Zapojení žáků v nepovinných předmětech a zájmových útvarech  
 

 Počty žáků 

 Nepovinný předmět Zájmový útvar 

1. stupeň 

DPS Slavíček – 26 

DPS Notičky – 29 

SH (3. – 5. ročník) - 12 

Výtvarný kroužek – 11 

Angličtina pro nejmenší - 8 

Počítače – 11 

Mažoretky - 21 

2. stupeň 

DPS Písnička – 36 

SH (6. – 9. ročníky) – 15 
Mažoretky - 5 



 
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    2 

Sportovní soutěže  1 6 1 

Mladý záchranář    1 

S uměleckým 

zaměřením 
 Stříbrné pásmo   

 

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

Sportovní soutěže    1 

S uměleckým 

zaměřením 
 1   

 
 
 
 
 
 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 
 

V červnu 2016 proběhlo šetření ČŠI na základě stížnosti zákonného zástupce. 
Na základě zjištěných výsledků byla přijata následná opatření – změna v dozírání 
nad žáky na ZUŠ, byla přepracována Směrnice - Přijímání žáků k základnímu 
uměleckému vzdělávání a ukončování základního uměleckého vzdělávání. Byl 
upraven školní řád a proběhlo poučení všech pedagogů na pedagogické radě. Byl 
vytvořen protokol na prokazatelné předávání záznamu o úrazu a potvrzení poučení o 
krocích vedoucích k vyřízení pojistné události.  

 
 
 

 
Počet 

soutěží 

Počet žáků 

Školní 

kolo 

Okresní 

kolo 

Krajské 

kolo 

Celostátní 

kolo 

Vědomostní soutěže 14 253 9   

Sportovní soutěže 7 45 59 8  

Mladý záchranář 1  4   

S uměleckým zaměřením 8 89 27 3  



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

  
    

 

  Skutečnost čerpání 2015 Rozpis rozpočtu 2016 

 

      

 

Dotace UZ 33 353 16 079 945 17 410 597 

 

Dotace UZ 33 052 420 989 0 

 Dotace UZ 33 061 81 772 0 

 

Dotace celkem : 16 582 706 17 410 597 

 

    

 

Prostředky na platy 11 990 186 12 577 187 

 

OPPP 51 690 40 000 

 

Odvody + FKSP 4 196 566 4 478 504 

 

ONIV 344 264 314 906 

  

  

 

Výdaje celkem : 16 582 706 17 410 597 

 

HV : 0 0 

 

   

 

 

 

   

 

 

Neinvestiční náklady na žáka v roce 2015 

    

 

531 žáků     

 

Náklady na žáka za rok 2015 celkem:                                                                  31 229 

 

Z toho :    

 

Mzdové náklady                                            22 678 

 

Odvody včetně FKSP                                              7 903 

 

ONIV                                                  648 

 
 
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, Poradnou 
pro integraci, ZŠ Tyršova v Trmicích, Oblastní charitou Ústí nad Labem, SPŠS a 
SOŠST Ústí nad Labem. Jsme členy Asociace školních sportovních klubů.  
 

 
13. Závěr 

Celkovou úroveň školy a výsledky vzdělávání ve školním roce 2015/2016 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 14.9. 2016 

 
 
 
 
 
 
 

        Mgr. Jaroslava Pšeničková 
  ředitelka školy 

 
 
 
 
 

 
Členové školské rady na svém zasedání dne 21.9. 2016 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 
 


