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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. Karel Chlapec  

Kontakt tel.: 475 503 178 

fax: 475 503 178 

mobil: 601570992 

e-mail: zsazusul@gmail.com 

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. 2022 

Počet 

tříd/oddělení 

počet žáků na 

třídu/oddělení 

Základní škola 309 17 18,18 

Základní umělecká škola 259 11 23,55 

Školní družina 21 1 21 

 



 

1.4 Důležité funkce 

 

Výchovný poradce                         Mgr.Renata Matalíková                          

Školní metodik prevence Mgr. Eva  Kučerová 

Koordinátor  ŠVP ZŠ Mgr. Jaroslava Pšeničková 

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

Koordinátor EVVO Mgr. Petra Veselá                                      

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 

paní Hana Vinšová 

paní Jitka Hostičková 

 

 

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 na ZUŠ probíhá ve všech ročnících podle ŠVP: Škola rytmu života, vydán 3.9. 

2012.  

 
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. a v 8. ročníku byla 

v letošním školním roce třída pouze jedna (důvod – nízký počet žáků).  

 

 Celkem má škola17 tříd. Máme rovněž třídu přípravnou, do které bylo v letošním 

školním roce zapsáno k 30.6.2022 12 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. 

Třídy 1. a 2. ročníku a jedné třetí třídy jsou umístěny v budově B, kde se nachází též 

společenská místnost využívaná pro koncerty a další kulturní a společenskou činnost. 

Přízemí této budovy zaujímá školní družina, odborná učebna vybavená interaktivní tabulí 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 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, 

která je nově také vybavena interaktivní tabulí, dále pak prostornou učebnu výtvarné 

výchovy s keramickou dílnou). Učebnu AV pro II. Stupeň lze využívat i jako učebnu pro 

informatiku, protože byla dovybavena 20 notebooky. I v přípravné třídě se nachází 

interaktivní tabule. Ve Třídy jsou vybaveny novými lavicemi a tabulemi s přímým 

osvětlením. Místnosti jsou situovány vesměs na jižní stranu, a proto jsou okna nově 

opatřena horizontálními žaluziemi. 

 

 Žáci i pedagogové mají k dispozici školní knihovnu s čítárnou. K dispozici jsou tu 

pro žáky dva počítače. Výpůjční doba je jedenkrát týdně a knižní fond je bohatý. Na škole 

probíhá i distribuce knih z nakladatelství Albatros 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, hřiště s umělým povrchem a tělocvičnu v hlavní budově. 

 

 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. Postupně dochází k obnově podlahových krytin a vybavení učeben. 

 

 Z důvodu bezpečnosti má škola kamerový systém, který monitoruje všechny vchody 

do obou budov i hřiště s umělým povrchem. V souladu s GDPR na tyto kamery 

upozorňujeme.  

 

 Základní umělecká škola má čtyři samostatné učebny uzpůsobené pro nástrojovou 

výuku, navíc využívá i obě hudebny a třídy I. stupně. Škola má odloučené pracoviště 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 

v Čelakovského ulici. Se službami této jídelny jsme velmi 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 a pro zákonné zástupce je k dispozici k nahlédnutí 

ve vrátnici školy. 

 

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

  3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Počet přijatých absolventů 0 

Nastoupilo 5 

Ukončilo 4 

 

 

Celkový přepočtený počet zaměstnanců k 30.6.2021 42,8655 

Přepočtený počet důchodců 1,6818 

Přepočtený počet nepedagogických zaměstnanců 7,2873 

Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců 35,5782 

Průměrná mzda pedagogických zaměstnanců 52403 

Průměrná mzda nepedagogických zaměstnanců 25358 

Průměrná výše nenárokových složek pedagogických zaměstnanců 2562 

Průměrná výše nenárokových složek nepedagogických zaměstnanců 2105 

  

 3.2 Údaje o zaměstnancích  

 

Počet zaměstnanců celkem 48,7985 

ZŠ 33,8763 

ZUŠ 13,9222 

ŠD 1,000 

 

 

Počet pedagogických zaměstnanců celkem 35,5782 

ZŠ 23,4934 

ZUŠ 11,0154 

ŠD 1,069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3.3 Pedagogická praxe pracovníků     šk. rok 2021/2022 

  3.3.1 Základní škola (včetně ředitelky a zástupce)  stav k 30. 6. 2022 

 

Pedagogická praxe (let) Funkce Pedagogičtí pracovníci (počet) 

1 

 

učitel/ka 

0 

do 5 3 

                nad 5 1 

nad 10 9 

nad 20 6 

nad 30 7 

nad 40 0 

                Celkem 26 – z toho 0 RD a 0 MD 

       

  3.3.2 Základní umělecká škola (včetně vedoucí učitelky) 

 

Pedagogická praxe (let) Funkce Pedagogičtí pracovníci (počet) 

1 

učitel/ka 

1 

do 5 2 

                nad 5 5 + 2 RD 

nad 10 4 + 1 RD 

nad 20 3 

nad 30 0 

nad 40 0 

                                 Celkem 17 – z toho 3 RD a 0 MD 

       

 

  3.3.3 Školní družina 

 

Pedagogická praxe (let) Funkce Pedagogičtí pracovníci (počet) 

nad 5 let vychovatelka 1 

                        Celkem 1 - z toho 0 RD a 0 MD 

       

Vysvětlivky: MD - mateřská dovolená 

  RD - rodičovská dovolená 

 

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 0 1 

35-45 let 6 1 

45-55 let 8 0 

55- důch. 8 0 

důchodci 2 0 



Celkem  24 2 

 

 

 

 

3.4.2 Základní umělecká škola 

 

 Odborná kvalifikace Nekvalifikovaní 

do 35 let 9 0 

35-45 let 6 0 

45-55 let 2 0 

55- důch. 0 0 

důchodci 0 0 

Celkem  17 0 

 

 

 3.4.3 Školní družina 

 

 Odborná kvalifikace Nekvalifikovaní 

do 35 let 1 0 

Celkem 1 0 

 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení k 31.5.2022 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce  

 

Poprvé u 

zápisu  

Přicházejí po odkladu Z toho po 

dodatečném 

Počet žádostí o odklad 

34 11 2 8 

 

 

4.2 Přijímací řízení na střední školy 

 

Celkem ukončilo školní docházku 31 

z 9. ročníku 25 

z 8. ročníku 5 

z 7. ročníku 1 

z 6. ročníku 0 

na víceleté gymnázium 0 

Pozn.: 5 žáků bylo přijato na střední školu s maturitou, 12 žáků bylo přijato na střední školu bez maturity, 

žádnou přihlášku k dalšímu vzdělání si nepodalo 6 žáků, u 2 žáků nemáme informace o dalším vzdělání, 3 žáci 

si požádali o plnění školní docházky 10. rokem, 2 žáci jsou veden jako nezvěstní a 1 žák neviditelný 

 

 

 



5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků - I. pololetí 2021/2022 

 

Počet tříd Počet žáků Chlapci Dívky 

Z toho  

žáci v cizině/žáci, 

kteří nenastoupili 

školní docházku 

16 271 143 128 12/7 

Pozn.: Žáci, kteří nenastoupili školní docházku jsou hlášeni na na odboru kontroly Magistrátu města Ústí nad 

Labem.  

 

 

  5.1.1 Přehled o prospěchu  

 

 
Počet 

žáků 
Chlapci Dívky 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. stupeň 160 85 75 55 78 10 13 

2. stupeň 111 58 53 7 71 16 9 

Celkem 271 143 128 62 149 26 22 

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 12 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  

 

 Počet žáků Velmi dobré  Uspokojivé Neuspokojivé 

1. stupeň 160 148 2 6 

2. stupeň 111 77 5 5 

Celkem 271 241 7 11 

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 12 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) 

1. stupeň 160 22511 1707 140,69 

2. stupeň 111 18830 1475 169,64 

Celkem 271 41341 3182 152,88 

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 12 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                 11 

 

 

5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků - II. pololetí 2021/2022 

 

Počet tříd Počet žáků Chlapci Dívky 

Z toho  

žáci v cizině/žáci, 

kteří nenastoupili 

školní docházku 

16 294 159 135 16/7 

Pozn.: Žáci, kteří nenastoupili školní docházku jsou hlášeni na na odboru kontroly Magistrátu města Ústí nad 

Labem.  

 

5.2.1 Přehled o prospěchu  

 

 Počet žáků Chlapci Dívky 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

1. stupeň 176 96 80 60 90 21 

2. stupeň 118 63 55 7 80 23 

Celkem 294 159 135 67 170 44 

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 13 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  

 

 Počet žáků Velmi dobré  Uspokojivé Neuspokojivé 

1. stupeň 176 165 5 1 

2. stupeň 118 95 7 8 

Celkem 294 260 12 9 

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 13 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  

 

 

Počet žáků Počet zameškaných hodin 
Z toho 

neomluvených  

Průměr na žáka 

(omluvená i 

neomluvená) 

1. stupeň 176 25863 2225 146,95 



2. stupeň 118 22086 2644 127,47 

Celkem 294 47949 4869 163,09 

Pozn.: Do tabulky není zahrnuto 13 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                 12 

 

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: 17 výchovných pohovorů  

                             6 výchovných komisí za účasti kurátorky 

                             32 Individuálních pohovorů třídních učitelů se zákonnými zástupci 

.  

 

          Situace z hlediska závažných výchovných problémů byla ve školním roce 2021/2022 

výrazně lepší než v předchozím školním roce. To se projevilo v menších číslech výchovných 

pohovorů a výchovných komisí. Neznamená to ale, že škola nechce řešit problémy. Největší 

penzum práce odvedli třídní učitelé, kterým se v tomto školním roce dařilo podchytávat 

problémy již v zárodcích, o čemž svědčí i 32 pohovorů třídních učitelů se zákonnými 

zástupci problémových žáků. Všichni třídní učitelé, výchovná poradkyně, metodik prevence i 

vedení školy vynakládají veškeré úsilí, aby co nejvíce problematických žáků dovedli do 

devátého ročníku a připravili je tak na další studium, nebo na volbu povolání. 

 

Nejčastějšími problémy bývá nespolupráce zákonných zástupců s třídními učiteli, 

nechození na třídní schůzky, nedostupnost mobilních telefonů, stálé změny adres a 

telefonních čísel, neomlouvání absence.  

Zaměřujeme se na volbu povolání a poradenskou službu žákům a jejich rodičům. 

Hlavním problémem posledních několika školních roků je nepřipravenost žáků na vyučování, 

kdy žáci nejsou vybaveni základními školními pomůckami, dalším potom záškoláctví a 

příliš vysoké omluvené absence (záškoláctví s podporou zákonných zástupců).  

V letošním školním roce byly výrazné kázeňské problémy ve třídě 5. B. V této třídě se 

sešli žáci, jejichž mentální vývoj jim nedovoloval aktivně plnit úkoly běžné pro žáky 5. 

ročníku. Zde jsme spolupracovali s SPC Pod Parkem – Ústí nad Labem. Pracovnice SPC 

provedla ve třídě šetření a výsledkem byl přesun dvou žáků do Speciálního pedagogického 

centra a zákonným zástupcům dalších dvou žáků byl rovněž navržen přechod jejich dětí do 

tohoto SPC, kde dostanou psychlogickou a speciálně pedagogickou péči. Žáci, kteří 

nezvládali učivo 5. ročníku a prakticky denně zažívali ve škole velkou neúspěšnost, si toto 

vynahrazovali výstřelky v chování. Učitelé této třídy a hlavně třídní učitelka, museli téměř 

denně řešit kázeňské problémy. 

Dále řešíme problémy s nedostatečným hygienickým zázemím u dětí ze sociokulturně 

znevýhodněných rodin, neboť je tento fakt ohrožuje na zdraví. Nejvíce se tyto závažné 

prohřešky projevují u nejmladších školních dětí. V loňském školním roce jsme několikrát 



upozorňovali OSPOD (na výzvy školy /třídních učitelek/ zákonní zástupci nereagovali) na 

nedostatečnou hygienu ze strany rodiny a následně jsme situaci ve spolupráci s pracovnicemi 

OSPODu řešili. Velkou práci v tomto odvádí učitelky přípravné třídy a obou prvních tříd, 

které musí hlavně na začátku školního roku naučit nemalé procento žáků svých tříd 

základním hygienickým návykům. 

Naše škola spolupracuje s oddělením sociální prevence a s OSPOD, rovněž s PPP Ústí nad 

Labem. 

 

 

 

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 2021/2022 byl vypracován „Minimální preventivní program“. Tento 

program byl plněn, jak žáky I. a II. stupně, tak i pedagogy. 

V tomto školním roce byla prevence zaměřena na šikanu a užívání návykových látek. Tato 

problematika se vyskytuje nejčastěji a je třeba jí včas podchytit a snažit se o kladné vyřešení 

problému. 

Prevence probíhá na naší škole pod vedením všech pedagogů, jednotlivá témata jsou 

začleněna do vyučovacích hodin a školních akcí. 

 

V tomto školním roce jsme se zúčastnili těchto preventivních akcí: 

 

– Besedy s policií ČR (2 bloky) pro I. stupeň – jak se chovat k cizím lidem 

– Besedy s policií ČR (2 bloky) pro II. stupeň – šikana a kyberšikana 

– „Právní vědomí“ II. stupeň – beseda s kurátorem jednotlivé ročníky 

– „Síťování služeb pro děti a jejich rodiny“ - metodik prevence 

– žáci I. i II. stupně účastnili projektu „ZDRAVÁ VÝŽIVA“.  
– „Legislativa školního metodika prevence“ - metodik prevence 

–  „Hasík“ – 1. a 2. ročníky prevence požáru 

Školní „preventista“ v tomto školním roce řešil 4 závažné přestupky. Méně závažné 

přestupky, nebo začínající problémové chování řešili třídní učitelé, kterým se ve velké většině 

podařilo daný problém vyřešit. Na řešení závažného problémového chování se podílela i 

výchovná poradkyně a vedení školy. 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

  

Počet 

pracovníků 

1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

 Inženýrské studium UJEP 1 

 Konzervatoř Teplice 2 

2.  Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  

 Bakalářské studium – PF UJEP 1 

 Magisterské studium PF UJEP - 



 Doktorandské studium PF UJEP  - 

3. 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – semináře, konference, 

školení 
 

 Krajská konference EVVO Ústeckého kraje 2022 1 

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

ÚL 

1 

 Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků 2 

 Legislativa školního metodika prevence prakticky 1 

 
Setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje 

 

1 

 Instruktor lyžování – doškolovací kurz – novinky ve výuce sjezdového lyžování 3 

 Seminář- bezpečnost práce a požární ochrana 35 

 Setkání výchovných poradců  1 

 Školení – školní metodici prevence – PPP Teplice 1 

 Školení zástupců ředitelů 1 

 Školení výchovných poradců 1 

 Školení nemocné dítě 1 

 

Funkce výchovného poradce je zajištěna odborně. Funkce metodika prevence je vykonávána 

bez odborné kvalifikace.. 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 Ve školním roce 2021/2022 se naše škola nezúčastnila tolika projektů, koncertů, 

besed a sportovních a kulturních akcí, které dříve vhodným způsobem doplnily náš školní 

vzdělávací program „Škola rytmu života“ a žákům hodnotným způsobem zpestřily výuku. 

První pololetí tohoto školního roku bylo ještě významně ovlivněno pandemií COVID-19. 

Žáci i pedagogové podstupovali neustále testování, v budovách se museli nosit roušky, nebo 

respirátory a tak byly možnosti zúčastnit se nějaké soutěže, koncertu či projektu velmi 

omezené. Nějaké aktivity se podařilo zvládnout na jaře 2022, ale ještě to zdaleka 

nedosahovalo „předkovidové“ úrovně. 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Jako každoročně pokračovala spolupráce s Policií České republiky zaměřená na žáky 

1. – 5. ročníků označená jako „Beseda s Policií ČR“. Hlavním tématem tohoto preventivního 

projektu byly: Odpovědnost za svoje chování – chování k cizím lidem. Pro druhý stupeň 

Besed s Policií  bylo hlavními tématy  - šikana a kiberšikana. V rámci těchto besed se žáci 

seznamovali s tím, jak se vyvarovat sociálně patologických jevů jako je šikana a kyberšikana. 

Žáci se o danou problematiku živě zajímali. Spolupráci s Policií ČR škola hodnotí jako velmi 

přínosnou. 

 

 V průběhu celého školního roku proběhlo pro vybrané třídy několik zajímavých besed 

a přednášek. Opakovaně, tak jako každý rok, to byla pro žáky šestých ročníků beseda 



s kurátorkou, zaměřená na právní vědomí.   

Další, podobně prospěšnou akci zorganizovala třída 5. B pod vedením třídní učitelky. Byla to 

Vánoční sbírka pro spolek FelisiCat z.s. – v této sbírce žáci darovali balenou potravu pro 

opuštěné kočky. Do akce se zapojily některé další třídy převážně I. stupně a i někteří 

pedagogové. 

 

Na volbu povolání byla zaměřena beseda určená žákům 9. ročníků na Úřadu práce 

města Ústí nad Labem. Žáci 9. ročníku se zúčastnili „Dne otevřených dveří“, který 

organizovala SPŠS a SOŠST Čelakovského Ústí nad Labem.  

 

Škola je již šestým roky zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL a čtvrtým rokem 

do projektu odběru mléka a mléčných výrobků.  

 

Žáci 4. ročníku se tak jako každý rok zúčastnili dopravní výchovy, kterou vede 

Oddělení dopravní výchovy městské policie Ústí nad Labem. Žáci prokázali jak teoretické, 

tak i praktické znalosti problematiky dopravní výchovy. 

Tradiční podpora seniorů v projektu – „Ježíškova vnoučata“ 

Již tradicí se stala spolupráce naší základní školy s blízkými mateřskými školami. 

V tomto školním roce se spolupráce omezila pouze na zapůjčení naší tělocvičny pro 

sportovní vyžití žáků mateřské školy. Další aktivity byly z důvodů omezení (Covid) 

přerušeny. 

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, 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 a některé třídy se vypravily na plavbu lodí po řece 

Labi. 

Další školní akce byla zaměřena na ekologii a to konkrétně na sběr kaštanů pro lesní 

zvěř. 

Z cílem zlepšit hygienické návyky našich malých školáků se žáci I. stupně zúčastnili 

preventivního programu „Veselé zoubky“, který je zaměřen na správné čištění zubů.    

           O celoroční práci Základní umělecké školy se dočtete více v odstavci Výroční zpráva 

ZUŠ 2021/2022. 
 

              Důležitou součástí školy je školní družina. Pracovala v prvním pololetí školního 

roku 2021/22 tentokrát ve dvou odděleních a opět byla nabídnuta docházka dětem 1. - 5. 

ročníku a i dětem z přípravné třídy. V polovině školního roku byla činnost ŠD opět 

zredukována na jedno oddělení. Zákonní zástupci, kteří původně jevili velký zájem o školní 

družinu přestali postupně děti nechávat v družině a pro velký úbytek žáků byla nucena 

ředitelka školy zredukovat počet oddělení na jedno.  Školní družina pracovala podle ročního 

plánu, který představoval celoroční hru „Z pohádky do pohádky“. Vždy ve středu probíhaly 

pravidelně soutěže uzpůsobené věku školních dětí I. stupně. Pro každý jednotlivý měsíc 

školního roku byl zpracován plán činností, akcí a projektů, který níže k nahlédnutí. 

Jednotlivými činnostmi byly rozvíjeny klíčové kompetence a zároveň osobnost dítěte. Pro 

naplnění výchovně vzdělávací činnosti byla v tomto roce využívána třída ŠD, tělocvična, 

školní hřiště i učebna výpočetní techniky. Aktivity školní družiny shrnuje následující tabulka: 

 

 

 

 



AKCE ŠD 2021/2022 

 

září - Bramboriáda 

- Stopovaná 

říjen -  Pečeme ve školní družině 

- drakiáda 

listopad - bubnování ve školní družině 

- vlaštovkové odpoledne 

- pečeme perníčky 

prosinec - Čertí a andělská procházka 

- Vánoce v ŠD 

- Ježíškova vnoučata 

leden - Bez akce 

únor - Dobble soutěž 

- Masopustní týden 

březen - UNO – nejlepší karetní hráč 

- Výtvarná soutěž – Kouzlo jara 

- Ponožkový den 

- Malý zahradníček 

duben -  Kino-film Proměna 

-  Velikonocni pátračka  

-  Po stopách Čarodějnic 

  

květen - Cesta za pokladem 

- Sportovní olympiáda 

 

červen - Rozloučení se školní družinou – návštěva 

kina 

 

 



Materiální výsledky práce školní družiny zdobí nejen prostory třídy školní družiny, 

ale i některých dalších částí obou školních budov. Děti se na pobyt ve školní družině a 

aktivity s ním spojené velmi těší. Velmi pochvalné jsou na práci školní družiny i ohlasy ze 

strany zákonných zástupců žáků. 

 

 

Výroční zpráva ZUŠ 2021/2022 
Počet žáků na konci školního roku: 259. Na ZUŠ se vyučovaly tyto předměty: hra na 

zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, trubku, kytaru, klavír, saxofon, bicí, 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. 

Dne 24.5. se konal ve spolupráci s dalšími ZUŠ v Ústeckém kraji, v rámci akce ZUŠ 

OPEN, velmi úspěšný koncert v Činoherním studiu. Patronem této akce se stala operní 

pěvkyně Magdalena Kožená a generální ředitel České filharmonie David Mareček. Oba 

významní hosté byli na koncertu osobně přítomni a mohli tak shlédnout velmi podařené 

výkony žáků ZUŠ z celého Ústeckého kraje. 

Dne 14.5. se žákyně Marie Zarembová z klavírní třídy paní učitelky Jany Kuželkové 

účastnila národní soutěže v Praze „Mladí pianisté hrají na klavír“, kde ve velké konkurenci 

několika desítek soutěžících obdržela 4. místo.  Ta samá žákyně se na konci května účastnila 

soutěžní přehlídky talentů na konzervatoři v Teplicích, kde získala nejvyšší cenu – diplom za 

mimořádný výkon. 

Na přelomu května a června vykonali žáci naší ZUŠ postupové zkoušky. Na ty 

navázal začátkem června Absolventský koncert na zámku ve Velkém Březně. V krásném 

zámeckém prostředí účinkovalo 8 absolventů a další hosté. Začátkem června se někteří žáci a 

vyučující ZUŠ zúčastnili koncertů v rámci Noci kostelů ve Valtýřově a na Střekově. 

V průběhu měsíců května a června se konaly třídní přehrávky vybraných žáků a jednotlivých 

vyučujících.  

Poslední akcí ZUŠ v tomto školním roce byla akce dobročinná. Někteří žáci a učitelé 

se účastnili akce – Olympia Život dětem – Teplice – kabelky pomáhají. Jednalo se o 

dobročinný bazar, který proběhl v Obchodním centru Olympia Teplice v polovině června. 

 

7.2  Zapojení žáků v nepovinných předmětech a zájmových útvarech  

 

 

 

Počty žáků 

Nepovinný předmět Povinně volitelný 

1. stupeň SH (3. – 5. ročník) - 13  

2. stupeň 
SH (6. – 9. ročníky) – 23 

 

Mediální výchova 

(9.ročník) - 8 

 

 

 

 

 

7.3 Účast žáků školy v soutěžích 

 

Vědomostní soutěže – např. olympiáda v dějepisu, matematice, angličtině, Pythagoriáda, 

matematický klokan, recitační soutěž, dopravní soutěž – soutěž mladých cyklistů, okresní 



kolo soutěže – Mladý záchranář, 

 

Sportovní soutěže – okresní kolo v malé kopané, stolní tenis, přespolní běh, atletický 

čtyřboj.     

     

 

V soutěžích s uměleckým zaměřením nás zastupovali především žáci ZUŠ. 

 

 

 
Počet 

soutěží 

Počet žáků 

Školní 

kolo 

Okresní 

kolo 

Krajské 

kolo 

Celostátní 

kolo 

Vědomostní soutěže 8 46 4 - - 

Sportovní soutěže 3 76 12 - - 

S uměleckým zaměřením 6 79 28  1 

Pozn.: Někteří žáci se účastnili vícekrát 

 

7.3.1  Umístění v soutěžích 

 

          Jako každý rok, tak i ve školním roce 2021/22 reprezentovali naší školu hoši z II. 

Stupně pod vedením pana učitele Pšeničky v  okresním kole minikopané. Ze svých skupin 

se však do krajského finále neprobojovali.  

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2021/22 nebyla Českou školní inspekcí prováděna žádná kontrolní činnost. 

 

 

9. GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 

 

          Nařízení začalo platit 25. 5. 2018. Naše škola udělala řadu opatření, abychom 

naplňovali příslušná kritéria. Aby nedošlo k omezení práce pedagogů, nechali jsme zákonné 

zástupce (dále jen ZZ) žáků podepsat Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně 

pořízení, fotografické, audio nebo video dokumentace. V tomto souhlasu si ZZ mohou 

svobodně vybrat, k čemu svolí a souhlas je možno kdykoliv odvolat. Tento dokument 

podepisují všichni zákonní zástupci nových žáků. 

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 2021 Rozpis rozpočtu 2022 

   

Dotace UZ 33 353 30 303 33 368 

   

Dotace celkem 30 303 33 368 

   

Prostředky na platy 23 850 23 850 

OPPP 185 250 

Odvody + FKSP 8 546 8 583 

ONIV  722 685 

   

Výdaje celkem 33 303 33 368 

HV 65 0 

 

Vratka 64 780,- Kč za nevyčerpané OPPP-doučování. 

 

Neinvestiční náklady na žáka v roce 2021 

 

552 žáků  

Náklady na žáka v roce 2021 celkem 60332 

Z toho:  

Mzdové náklady 43207 

Odvody včetně FKSP 15482 

ONIV 1308 

 

 

 

 

 

 



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 byl ukončen projekt OP VVV č. 02_18_063 – Šablony II k 28.2.2022. 

 

 

 

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. Škola se zaregistrovala do Rejstříku sportovních 

organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení na MŠMT. 

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 školy. Některé třídy již této možnosti využily a založily si svoje 

vlastní záhonky.  

 

 

 

 

 

13. Závěr 

 

Uplynulý školní rok 2021/2022  můžeme považovat za úspěšně uzavřný. Byl splněn 

roční plán činnosti školy a cíle školního vzdělávacího programu byly plněny bez závažných 

problémů.  Přijímací řízení mělo hladký průběh, všichni žáci, kteří si podali přihlášku, byli 

zařazeni. Aktivita žáků se projevila především na poli kulturním, kde se nejvíce zapojili žáci 

ZUŠ.  

Práci pedagogů velmi ztěžuje velká migrace žáků, narůstající počty zameškaných 

hodin a to jak neomluvených, tak i těch omluvených. Někteří zákonní zástupci záměrně kryjí 

neúčast svých dětí na vyučování, protože jsou si vědomi, že za současných podmínek má 

škola jenom velmi omezené možnosti jak s tímto nešvarem bojovat. Dále pedagogy naší 

školy trápí velmi špatná spolupráce některých zákonných zástupců se školou. Zákonní 

zástupci dětí v mnoha případech nereagují na pozvání do školy k projednání problémů a často 

ani na doporučení výchovné komise jak s dětmi pracovat, aby došlo ke zlepšení. Naopak 

spolupráce s kurátory, pracovníky Odboru sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem 

a Městskou policií je na velmi dobré úrovni.  

           Na rozdíl od jiných základních škol se naši vyučující nemohou „opřít“ o domácí 

přípravu značné části našich žáků. Těžiště práce s těmito žáky musí být ve škole.  



 Rodiče žáků školy jsou pravidelně informováni o dění ve škole na třídních schůzkách 

ZŠ, které byly ve druhé polovině roku po kovidových omezeních zase obnoveny, nebo na 

konzultacích, individuálních pohovorech a na informačních nástěnkách. Veřejnost je 

informována i prostřednictvím webových stránek školy. Školská rada se sešla dvakrát. 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 10.10. 2022 

 

 

 

 

        Mgr. Jaroslava Pšeničková 

  ředitelka školy 

 

 

 

 

Členové školské rady na svém zasedání dne 10.10. 2022 projednali výroční zprávu a s jejím 

obsahem vyjádřili souhlas. 

 

 

 

 

 
Mgr. Šofrová Vendulka ……………………………………………………………… 

Člen Školské rady Základní školy Základní umělecké školy Ústí nad Labem, Husova 349/19,                                                                                                   

příspěvkové organizace 

 

Mgr. Pšenička Jan ……………………………………………………………… 

Člen Školské rady Základní školy Základní umělecké školy Ústí nad Labem, Husova 349/19,                                                                                                   

příspěvkové organizace 

 

Škoda Jiří ……………………………………………………………………….. 

Člen Školské rady Základní školy Základní umělecké školy Ústí nad Labem, Husova 349/19,                                                                                                   

příspěvkové organizace 

 

Makulová Tereza ……………………………………………………………………….. 

Člen Školské rady Základní školy Základní umělecké školy Ústí nad Labem, Husova 349/19,                                                                                                   

příspěvkové organizace 

 


