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Výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření školy byla zpracována
v  souladu s § 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o  předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 15/2005 Sb., v platném znění,
kterou se  stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení 
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1. Základní údaje

1.1. Základní údaje o škole

Název školy: 

Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace

Adresa organizace: Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

Právní forma: příspěvková organizace

Škola má odloučená pracoviště:

Bohušovice n.O.,Husovo náměstí 112 -  ZŠ - 4 třídy, počítačová učebna, tělocvična

Bohušovice n.O., Husovo náměstí 45 -  ZŠ - 2 třídy, herna, 1 oddělení školní družiny, 

   počítačová učebna, keramická dílna 

Bohušovice n.O.,Husovo náměstí 54 -   ŠD - ŠD – 2 oddělení

Bohušovice n.O., Nová 55 - MŠ a ŠJ - MŠ (4 oddělení) a ŠJ

Škola sdružuje:

1. Mateřská škola kapacita 100 dětí IZO: 150 005 199

2. Základní škola kapacita 280 žáků IZO: 102 305 935

3. Školní družina kapacita 80 žáků IZO: 116 500 239

4. Školní jídelna kapacita 300 jídel IZO: 150 005 202

Základní   školu  Bohušovice  nad  Ohří  zřídilo  město  Bohušovice  nad  Ohří  (viz

Zřizovací listina, vydaná Městem  Bohušovice nad Ohří dne 28.5.2001, pod čj.Š 01/2001)

jako  příspěvkovou  organizaci.  Rozhodnutí  o  zařazení  do  sítě  vydalo  MŠMT  Praha  dne

23.8.2001 pod č. j.23 690/01-21a opravilo v kapacitě školní jídelny dne 15.2.2002 pod č.j. 13

086/02-21.  Škola  je  zařazená  pod  názvem  Základní  škola  Bohušovice  nad  Ohří,  okres

Litoměřice,  IZO 600 081 672,  IČO 70 920 729. Od 15.3.2006 došlo ke změně názvu školy a

Rozhodnutím MŠMT č.j. 5608/2006-21, vydané dne 15.3.2006. Škola je zapsána pod názvem

Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, příspěvková organizace. Identifikátor

školy je 600 081 672. Ředitelka školy Mgr. Lenka Matoušovská.
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Telefonní čísla: 

základní škola 416 781 135, mateřská škola a školní jídelna 416 781 216

ŘEDITELKA ŠKOLY – 774 22 11 33

HOSPODÁŘKA ŠKOLY – 775 584 291

MATEŘSKÁ ŠKOLA  – 775 584 292, 416 781 216

ŠKOLNÍ JÍDELNA – 775 584 293, 416 781 216

ŠKOLNÍ DRUŽINA – 775 584 294 (J. Miková), 775 584 295 (J. Páslerová), 

                                          – 775 799 172 (M. Skalická) 

e-mailová adresa: zsbohusovice@email.cz internetová adresa: www.zsbohusovice.cz

facebook: www.facebook.com/zsbno/

1.2. Základní údaje o zřizovateli

Zřizovatel školy: Město Bohušovice nad Ohří

Právní forma: Obec, IČO: 00263362

Adresa zřizovatele: Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří

1.3. Základní údaje o školské radě

zřízena ke dni 5. 12. 2005.

Zástupci zřizovatele: Martin Kratochvíl, Monika Hazuchová

Zástupci pedagogických pracovníků školy: Mgr. Jitka Bičovská, Mgr. Ivan Kožíšek 

Zástupci rodičů a nezletilých žáků: Marie Valentová, Štěpánka Klenotová

Dne 10. 1. 2019 proběhly volby do školské rady:

Zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Bc. Pavla Daňková, Mgr. Ivan Kožíšek

Zástupci rodičů a nezletilých žáků: Jiřina Jirkalová, Ivana Chládková

Funkce školské rady

Vyjadřuje  se  k  návrhům  školních  vzdělávacích  programů  a  k  jejich  následnému

uskutečňování.

Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje změny.

Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Projednává  návrh  rozpočtu  na  další  rok,  vyjadřuje  se  k  rozboru  hospodaření  a  navrhuje

opatření ke zlepšení hospodaření.
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Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Podává podněty a oznámení ředitelce školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu

ve školství a dalším orgánům správy.

2. Jednotlivá střediska

2.1. Základní škola

Základní škola zajišťuje vzdělávání žáků do 5. ročníku. Do základní školy dojíždějí

také žáci z Hrdel. Ve školním roce 2018 – 2019 bylo na škole 5 tříd. Každý ročník po jedné

třídě. Čtyři třídy využívaly učebny v hlavní budově, pátá třída využívala učebnu s hernou v

budově nad MÚ. 

V budově MÚ se nachází počítačová učebna a keramická dílna. V hlavní budově žáci

využívají počítačovou učebnu. Je zde také malá tělocvična a kabinety. 

Žáci  mají  také  k dispozici  přírodní  učebnu a zookoutek  s králíky  a  morčaty,  obojí

najdeme v areálu školní družiny.

Škola  je  moderně  vybavena.  Ve  všech  třídách  jsou  interaktivní  tabule.  Žáci  mají

k dispozici  dvě počítačové učebny. Škola má internetové připojení,  server.  Všichni učitelé

mají  notebooky,  které  jim  usnadňují  přípravu  na  výuku  a  možnost  využití  moderních

technologií.  Škola  je  dobře  vybavena  učebními  pomůckami.  Poskytuje  příjemné  prostředí

žákům  i  zaměstnancům.  Roční  plán  školy  se  daří  plnit  bez  obtíží.  Žáci  se  zúčastnili

plánovaných exkurzí, výjezdů a programů. Pro žáky 3. a 4.tříd byla od tohoto školního roku

opět povinná výuka plavání, kterou absolvovali v litoměřickém plaveckém bazénu.  Žáci 1.

třídy  si  každý  měsíc  užili  výukový  program  ekologického  střediska  SEVER  Litoměřice.

Výukové programy pro předškoláky a žáky 1. třídy hradí město Bohušovice nad Ohří.

Pedagogický  sbor  školy  je  plně  aprobovaný.  Dvě paní  učitelky  splňují  kvalifikaci

speciálního pedagoga. 

tabulka č.: 1: počty žáků podle tříd - období od 1.9.2018 - 30.6.2019

TŘÍDA STAV

k 1.9.2018

STAV

K 30.6.2019

PŘIBYL UBYL TŘÍDNÍ UČITEL

1.třída 20 20 --- --- Mgr. Bc. Pavla Daňková
2.třída 24 24 --- --- Mgr. Jitka Bičovská
3.třída 25 24 --- 1 Mgr. Ivan Kožíšek
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4.třída 21 21 --- --- Mgr. Monika Rittichová
5.třída 17 17 --- --- Mgr. Kateřina Hodková

Radana Bačkovská
asistentka pedagoga

CELKEM 107 106 --- 1

Bez třídnictví - Mgr. Jitka Modrová 

 

Správní zaměstnanci ZŠ:  

Aneta Laubová – hospodářka (částečný úvazek) 

Jitka Raclová – účetní (částečný úvazek)

Jana Šimková – uklízečka (budova školy)    

Gabriela Bartoňová – uklízečka (prostory v budově MÚ) 

Aneta Růžičková – uklízečka (budova ŠD)

Jaroslav Tůma – údržbář pro všechna pracoviště (částečný úvazek)

V tomto školním roce byl realizován projekt  „Škola pro život  II.“  z operačního programu

Výzkum, vývoj  a  vzdělávání  (šablony pro MŠ a ZŠ).  V základní   škole bylo realizováno

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a řada zájmových klubů pro žáky, nakoupili

jsme učební  pomůcky a notebook pro polytechnický klub zaměřený na ICT. Projekt bude

pokračovat i v příštím školním roce.

2.2. Školní družina

Ve školní  družině  jsou  tři  oddělení,  která  vedou plně  kvalifikované  vychovatelky.

Provoz školní družiny byl ve všední dny od 6.00 do 16.30 hodin. Ve školním roce 2018 –

2019 bylo do školní družiny přihlášeno 80 dětí  s pravidelnou denní docházkou a 4 dětí  s

docházkou  nepravidelnou  (pouze  ráno  nebo  před  odpoledním  vyučováním).  Ke  konci

školního roku klesl počet dětí s pravidelnou denní docházkou na 78 dětí.

Budova školní družiny je vzdálena cca 50 m od ZŠ. Je v samostatné budově 

s přilehlou zahradou, kterou děti využívají při odpočinkové činnosti. Na zahradě jsou různé

herní  prvky,  altánek,  stůl  na stolní  tenis,  především dostatek  prostoru  pro hry a  relaxaci.

Družina také využívá přírodní učebnu, která je součástí areálu. 

Dvě třídy školní družiny jsou umístěny v 1. patře budovy, třídu nejstarších žáků jsme

v letošním roce přemístili do budovy městského úřadu, protože prostory družiny už nestačí.
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Místnosti jsou poměrně malé, stísněné, bojujeme s prostorem. Šatny i sociální zařízení jsou

nevyhovující. Nesplňují současné hygienické normy. Paní vychovatelky nemají žádné zázemí

ani  toaletu  pro  zaměstnance.  Město  Bohušovice  nad  Ohří  v loňském  roce  odstoupilo  od

možnosti využít dotační projekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu –

Výzvy č. 46 - Infrastruktura základních škol a rozhodlo se realizovat přestavbu školní družiny

vlastními prostředky. V současné době probíhá výběrové řízení. 

Družina je jinak dobře vybavena. Je zde dostatek her, hraček a potřeb pro mimoškolní

aktivity žáků. I zde jsou počítače s internetovým připojením. 

Ve ŠD je nainstalován kamerový a monitorovací systém, který sleduje vchod, šatny 

a chodby v přízemí. 

Venkovní  areál  školní  družiny  je  prostorný,  jsou  zde  nové  herní  prvky,  venkovní

učebna a zookoutek, o který se starají žáci v rámci polytechnického klubu zaměřeného na

zdravý životní styl. Uzavřené přístřešky v areálu využíváme jako sklad venkovních hraček a

sklad sběru. 

Při školní družině pracovaly tyto zájmové kroužky:

Keramika – 2 skupiny celkem 27 dětí

Sportovně- turistický – 2 skupiny celkem 35 dětí

Úplata za školní družinu činila 80,- Kč měsíčně na jednoho žáka. Úplata za zájmové kroužky

byla 100,- Kč za žáka nechodícího do ŠD, 80,- Kč za žáka chodícího do družiny, za Keramiku

pak 150,- Kč a 130,- Kč.

Akce školní družiny ve školním roce 2018 - 2019

 Návštěva výstavy drobného zvířectva.

 ,,Den zvířat“ – výstava domácích mazlíčků, výtvarné dílničky (spolu se ZŠ)

 Sběr přírodnin a jejich využití ve Vv a Pv.

 ,,Halloween“ – výzdoba školní družiny.

 Beseda se členem Mysliveckého sdružení panem Čapkem.

 Zájmová činnost – práce se spadanými listy, výstavka výrobků z nich v prostorách ŠD

 Celodružinová soutěž ve vyprávění vtipů ,, Chechtálek“

 ,, Podzim čaruje“ – celodružinová soutěž v poznávání listů stromů.
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 Tvoření výrobků na vánoční jarmark.

 Mikulášská besídka (celodružinová akce).

 Vánoční besídky v jednotlivých odděleních s nadílkou nových hraček.

 ,,Vánoce pro zvířátka“ – nadílka dobrot do krmelců a krmítek.

 Účast na vánočním jarmarku pořádaném školou.

 Návštěva herního centra ,,Méďa“ v prosinci a v dubnu.

 Celodružinová výtvarná soutěž ,, Zimní krajina“

 ,,Bořek stavitel“ – výstava výrobků ze stavebnic.

 Didaktické hry, soutěže s různými tématy.

 Péče o krmítka a ptáčky (využití knih, obrázků, videa). 

 Turnaje  v různých  dovednostech  (  hod  na  cíl,  kobercový  fotbal,  šachy,foukání  do
dálky apod.).

 Závody na saních, v hodu sněhovou koulí na cíl a soutěž o nejhezčího sněhuláka v
jednotlivých odděleních.

 Celodružinová výtvarná soutěž v ilustrování oblíbené knížky.

 Celodružinová soutěž ,,Plyšový krasavec“

 Výroba dárků pro budoucí prvňáčky.

 Účast na oslavách „Čarodějnic“ ve městě, výtvarné dílničky.

 Dárečky ke Dni matek.

 ,, Běžel tudy zajíček“ - projektový týden k velikonočním svátkům.

 Ozdravné pobyty.

 ,,Hledáme  talent  ŠD“  – příležitost  pro  šikovné  děti,  jak  se  pochlubit  svými
dovednostmi v různých oborech.

 Oslavy MDD – soutěže s odměnami.

 Celodružinové odpoledne – překážková dráha, závody v různých disciplínách.

 Vyhodnocení školního roku, odměny.

 Ukončení činnosti zájmových kroužků. Rozloučení se školou – výtv. dílnička, soutěže
– spolu se ZŠ
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 Sobotní výlety Sportovně-turistického kroužku (cca 1x za 2 měsíce)

 Letní turistický tábor pod vedením p. uč. Ivana Kožíška

Celý rok jsme s dětmi chodili na vycházky, povídali si o přírodě, seznamovali se s okolím

školy, bydliště, družiny, opakovali si pravidla silničního provozu. Povídali jsme si o knížkách

a  četli  jsme  si  z  nich  na  pokračování.  Věnovali  se  výtvarným  dovednostem.  Děti  se

zdokonalovaly  v  různých  hrách  a  dovednostech,  upevňovaly  si  hygienické  návyky,

procvičovaly samoobslužné činnosti a především aktivně trávily čas s kamarády. 

Vychovatelky školní družiny:

vedoucí vychovatelka: Josefa Páslerová    

vychovatelky:              Mgr. Jana Miková

                                    Marcela Skalická (úvazek 0,5)

3. Mateřská škola

Mateřská škola je moderní komplex budov, propojený se školní jídelnou, zabezpečený

uzavíratelnou brankou a zadní bránou s videotelefonem. Přístup do budovy je zabezpečený

také  videotelefony.  Školka  je  obklopena  rozlehlou  zahradou  a  v  areálu  se  nachází

i multifunkční hřiště s běžeckou dráhou. Čtyři třídy jsou plně funkční, vybavení je průběžně

doplňováno vhodnými didaktickými pomůckami a hračkami dle věkového složení tříd.

V letošním školním roce  proběhla  rekonstrukce  umývárny  a  toalet  na  třídě  D pro

dvouleté  děti.  V červenci  2019  se  zde  rekonstruovala  šatna  společně  s  chodbou  tak,  aby

vyhovovala potřebám nejmenších dětí i pedagogům. Na třídě C proběhla rekonstrukce toalet.

Ve všech třídách došlo k výměně starých zářivek za úsporné led osvětlení. 

V letošním roce bylo přijato 90 dětí,  z toho 21 dětí dvouletých, 4 dětí s odkladem

školní  docházky  a  5  dětí  s podpůrnými  opatřeními  (4  děti  mají individuálním  vzdělávací

plán). 

Cíle  předškolního  vzdělávání  jsou  naplňovány  dle  školního  vzdělávacího  plánu

„Skřítkovo putování“, s aktualizací k 22.2.2017, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím

programem pro předškolní vzdělávání. Děti jsou tak vedeny k učení na základě osobnostního

prožitku, vychází ze života dětí a prostředí ve kterém vyrůstají . Vzdělávání odpovídá mírou i
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kvalitou jejich osobním možnostem a potřebám. Důraz je kladen na sociální vazby a pozitivní

klima třídy.

Přehled složení tříd 

TŘÍDA POČET

DĚTÍ

UČITELKY DALŠÍ PERSONÁL PODPŮRNÁ

OPATŘENÍ

1A 25 Ludmila Nováková

Ilona Rabyniuková

Lucie  Vlčková

(pomocnice ve školství –

dotace úřad práce)

2B 25 Bc. Monika Kroufková

Zuzana Hýřová

Marcela Skalická (sdílená

asistentka pedagoga)

3

3C 25 Bc. Lidmila Pospíšilová

Veronika Bartušková

2

4D 16 Stanislava Rösslerová

Jitka Šinfeltová

Andrea  Grindlerová

(chůva  –  hrazeno

z evropského projektu)

16  dvouletých

dětí

správní zaměstnanci: Iva Pelcová 

                                 Pavla Čapková

                                 Kateřina Horáková (0,5 úvazku)

Děti se SVP

Velmi kladně hodnotíme podmínky a průběh vzdělávání dětí se SVP. Učitelky tvoří

a vyhodnocují  plán  pedagogické  podpory,  případně  na  základě  doporučení  školských

poradenských zařízení vytváří individuální vzdělávací plán dle individuálních potřeb dětí v

souladu  se  Školním  vzdělávacím  plánem.  Učitelky  úzce  spolupracovaly  se  školskými

poradenskými zařízeními - SPC a PPP, s asistentkou na třídě a zákonnými zástupci. Výborná

byla spolupráce při monitoringu těchto dětí.

Vzdělávání dětí dvouletých

Pro dvouleté děti  jsme vytvořili  příjemné prostředí na třídě D s kapacitou 16 dětí.

Na třídě pracovaly 2 učitelky a chůva. Třída i herna jsou přizpůsobeny vhodným sedacím
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nábytkem, didaktickými pomůckami a hračkami pro tuto věkovou skupinu dětí.  Nově byla

propojena původní šatna a chodba. Vznikla prostornější a prosvětlená třída.

Bohužel 5 dvouletých dětí muselo být zařazeno na tř. A. Zde byla naplněnost 25 dětí 

z toho tedy 5 dvouletých a bez podpory chůvy. V dubnu nastoupila p. Vlčková jako pomocná

síla ve školství, což velmi pomohlo při organizaci a celkové pohodové atmosféry ve třídě. Její

mzda je z větší části hrazena díky dotačnímu programu Úřadu práce ČR.

Logopedická prevence

V MŠ  pracují  3  učitelky,  které  absolvovaly  kurz  logopedické  prevence  a  získaly

osvědčení logopedické asistentky. V září jsme provedli depistáž dětí a následně jsme rodičům

doporučili spolupráci s logopedkou na naší ZŠ, kde vede logopedickou ambulantní poradnu

speciální  pedagožka  Mgr.  Jitka  Bičovská,  popřípadě  u  jiného  logopeda,  kterého doporučí

poradenské zařízení.

V průběhu dne se v rámci předškolního vzdělávání zaměřujeme také na rozvoj řeči,

dechová  a  artikulační  cvičení.  Zařazujeme  jazykové  chvilky,  které  jsou  vedeny  s  menší

skupinou dětí nebo individuálně. Využíváme pomůcky z logopedického kabinetu.

Dvě děti s odkladem školní docházky vedla p uč. Pospíšilová v rámci pedagogické

intervence zaměřené na logopedickou péči. 

Důraz je také kladen na předávání informací zákonným zástupcům.

Enviromentální výchova

Hlavním cílem bylo vytváření vztahu dítěte s živou a neživou přírodou. Děti se naučily

vnímat krásu kolem nás, pomáhat a vykonávat hravou formou drobné zahradnické práce, jako

je hrabání, odplevelení, setí, sázení a zalévání. Snažily jsme se u dětí rozvíjet vnímání všemi

smysly.  Do zahradních  aktivit  se  zapojily  i  studentky,  které  v MŠ absolvovaly  souvislou

pedagogickou praxi. Každá třída pečovala o svůj úsek zahrady. Z výsledků práce měly radost

nejen děti, ale i paní kuchařky, které využívaly bylinky při vaření. 

Velkým přínosem pro děti jsou pravidelné programy ekologického střediska SEVER. 

Spolupráce s rodiči

- sběrové akce – sběr kaštanů, papíru, pomerančové kůry, plastových víček a použitého oleje

- fotografování dětí a rodin
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- individuální pohovory

- rodičovské schůzky

- „Vítání jara“ – vynášení Morany k řece Ohři

- maškarní ples – vytváření kostýmů a pohoštění pro děti

- den otevřených dveří

- „Čarodějnický rej“

- „Rozloučení s předškoláky“

- nabídky knih

Spolupráce se Základní školou

„Máme rádi zvířata“ – výstava mazlíčků a soutěžní odpoledne pro rodiny s dětmi

Před-plavecký výcvik – zajištění dopravy se ZŠ

Školní výlet Mirákulum

Vánoční jarmark – zpívání v kostele

Koncert ZUŠ na sále Radnice 

Spolupráce se zřizovatelem

mikulášská nadílka

rozsvěcení vánočního stromu

MDD – sportovní odpoledne na hřišti

Rozloučení se školním rokem - výletní vláček, diskotéka

SHD – den otevřených dveří v hasičské zbrojnici

Divadlo Sluníčko s pohádkou pro děti

Ukliďme Česko

Spolupráce s jinými organizacemi

Prima Vizus – oční screenning

SEVER – ekologické středisko

Spolek myslivců – beseda pro děti za sběr kaštanů

MŠ  Žitenice  –  předávání  zkušeností  v  naší  MŠ  ohledně  logopedické  prevence  a

enviromentální výchovy

Nabídka knih – Svojtka a Matýsek

Zdravá 5
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Akce MŠ

Kurz grafomotoriky

Divadelní představení

Hudební pořady

Cirkusová představení

Besedy s knihovnou – PPP Teplice

Mikulášská nadílka

MDD – hmyzí říše

Školní výlet na zámek Ploskovice                                              

2.4. Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí i zaměstnanců mateřské školy i základní školy.

Také připravuje svačiny i  obědy pro mateřské školy Brňany a Travčice.  Ve školní jídelně

pracuje vedoucí školní jídelny, pět kuchařek a jedna pomocná kuchařka na poloviční úvazek.

Od listopadu 2018 nabízí jídelna svým strávníkům ze ZŠ výběr ze dvou obědů.

vedoucí ŠJ:     Irena Ohrádková

hlavní kuchařka: Eva Fialová

kuchařky:     Ilona Grušpierová

    Jaroslava Čápová  

                           Monika Vaňková                

                           Kateřina Horáková (0,5 úvazku)

Přehled strávníků ve ŠJ:

Celkový počet strávníků v r. 2018/2019  282

počet zapsaných dětí 106 ze ZŠ,  90 z MŠ, 56 z MŠ Travčice a Brňany

stravování zam. 30 (1 důchodkyně a 8 z MŠ Travčice a Brňany)

3. Obory vzdělávání
3.1. Obory vzdělávání v mateřské škole:

Školní vzdělávací program " Skřítkovo putování" je založen na metodách přímých

zážitků,  dětské zvídavosti  a potřebách objevovat.  Vede děti  k individuální  práci.  Snaží  se

v dětech probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat,  objevovat,  ale i
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dávat  jim odvahu ukázat,  co všechno už umí.  Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale

naopak jim umožní hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

V průběhu roku náplň školního vzdělávacího programu probíhá podle okruhů:

1. Podzimní skřítek

2. Zimní skřítek

3. Jarní skřítek

4. Letní skřítek

3.2. Obory vzdělávání v základní škole:

Výchovně vzdělávací program

Název Č.j. a datum schválení v ročníku

ŠVP „Neučíme se pro školu, ale pro život“ 464/07 od 1. 9. 2007 1. –  5.  Ročník

Žáci 1. třídy se učí čtení genetickou metodou. Žákům nabízíme výuku písma Comenia

Script. V letošním roce si vybrala toto nevázané písmo většina žáků 3. třídy.

Ve  školním roce  2018  –  2019  byli  dva  žáci  5.třídy   přijati  ke  studiu  na  víceleté

gymnázium v  Litoměřicích.  Deset  žáků,  kteří  u  nás   ukončili  5.třídu,  nastoupilo  do  ZŠ

Terezín,  tři  žáci  na  ZŠ Litoměřice,  Boženy Němcové 2 a  dva  žáci  na  ZŠ Litoměřice,  U

Stadionu 4.

3.3 PŘIDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ NA POČÁTKU ROKU:

UČEBNÍ PLÁN                                           ŠKOLNÍ ROK 2018/2019  

1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. CELKEM

ČJ 8(+2) DAŇ 8(+2) BIČ 9(+1) KOŽ 8 RITT 8 HOD 46

AJ 1(+1) MOD 1(+1) MOD 3(+3) MOD 3 RITT 3 HOD 16

M 5(+1) DAŇ 5(+1) BIČ 5 KOŽ 4 RITT 5 HOD 26

PRV 2 DAŇ 2 BIČ 2 MOD 6

PŘ 2 MAT 2 MAT 4
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VL 2 RITT 2 MAT 4

HV 1 DAŇ 1 BIČ 1 KOŽ 1 RITT 1 HOD 5

VV 1 DAŇ 2 BIČ 1 MOD 2 RITT 1 HOD 7

PV 1 DAŇ 1 BIČ 1 MOD 1 MAT 1 HOD 5

TV 2(+2) MOD 2(+2) MOD 2(+2) KOŽ 2 RITT 2 HOD 16

INF 1 HOD 1

21 
+  (  6)
*

22
+ ( 6)
**

24
+ (6)
***

25 26 136

*        + 1 dělená AJ, + 1 dělená M, + 2 dělená ČJ, + 2 dělené TV

**      + 1 dělená AJ, + 1 dělená M, + 2 dělená ČJ, + 2 dělené TV 

***    + 1 dělená ČJ, + 3 dělená AJ, + 2 dělené TV
   
                                                    

4. Přehled pracovníků školy 

Stav k 30. 6. 2019
4.1. Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem 34 (K.Horáková – MŠ i ŠJ, M.Skalická – MŠ i ŠD)

Počet učitelů ZŠ 7
Počet asistentů pedagoga v ZŠ 2 (celkem 1,5 úvazku)
Počet vychovatelů ŠD 3 (celkem 2,5 úvazku)
Počet učitelek MŠ 8 
Počet asistentů pedagoga v MŠ  1 (celkem 0,75 úvazku)
Počet správních zaměstnanců ZŠ 6  (uklízečka  budovy ZŠ  1,0,  uklízečka  ŠD

0,375,  uklízečka  prostorů  školy  na  MÚ  –
0,625,  hospodářka  –  0,625,  účetní  –  0,375,
údržbář – 0,25 úvazku)

Počet správních zaměstnanců MŠ 3 (celkem 2,5 úvazku)

4.2. Údaje o pedagogických pracovnících k 30. 6. 2019
Pedagogičtí
pracovníci

Funkce Úvazek.
Roků
ped.praxe

Stupeň
vzdělání

Aprobace

1 učitelka
vedoucí  DAP  a
LOGOP.POR.

1,0 do 32 let VŠ 1.stupeň ZŠ
         spec. pedagog

2 učitelka 1,0 do 27 let VŠ 1.stupeň ZŠ
3 učitelka 1,0 do 27 let VŠ 1.stupeň ZŠ
4 ředitelka,

výchovný
poradce
spec.pedagog

1,0 do 32 let VŠ 1.stupeň ZŠ,
       spec. pedagog
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5 učitel,
metodik ICT

1,0 do 27 let VŠ 1.stupeň ZŠ

6 učitelka 1,0 do 19 let VŠ 1.stupeň ZŠ
7 učitelka  1, 0 do 27 let VŠ 1.stupeň ZŠ 
8 vedoucí

učitelka MŠ
1,0 do 27 let VŠ učitelství MŠ,

       předškolní     
       pedagogika 

9 učitelka MŠ 1,0 do 27 let SŠ učitelství MŠ
10 učitelka MŠ 1,0 nad 32 let SŠ učitelství MŠ
11 učitelka MŠ 1,0 nad 32 let SŠ učitelství MŠ
12 učitelka MŠ 1,0 nad 32 let SŠ učitelství MŠ
13 učitelka MŠ 1,0 do 27 let SŠ učitelství MŠ
14 učitelka MŠ 0,9 do 6 let SŠ učitelství MŠ
15 učitelka MŠ 1,0 do 12 let SŠ učitelství MŠ
16 vedoucí

vychovatelka
1,0 do 32 let SŠ Vychovatelství

17 vychovatelka 1,0 nad 32 let VŠ vych.,1.stupeň ZŠ
18 vychovatelka 0,5 do 27 let SŠ Vychovatelství

19 asistentka
pedagoga

0,75 do 2 let SŠ předškolní
pedagogika

21 asistentka
pedagoga

0,75 do 2 let USO kurz AP 

22 asistentka
pedagoga

0,75 do 6 let SŠ kurz AP

23 chůva 0,5 do 2 let SŠ kurz,  předškolní
pedagogika

4.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce %
Učitelé 1. stupně 100 % Učitelé 1. stupně 100 %
Učitelky MŠ 100 % Učitelky MŠ 100 %
Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelky ŠD 100 %
Asistentky pedagoga 100 %

4.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby k 30. 6. 2019
Do 35 let 35 – 44 let 45 – 55 let nad 55 let

do důch. Věku
v důchod.
věku

Celkem

muži ženy muži ženy muži ženy muži Ženy muži ženy Muži Žen
y

1 5 1 9 5 1 1 21

       M.Skalická pracuje v ŠD (0,5 úvazku - vychovatelka) a v MŠ (0,5 úvazku – as.ped.)
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4.5. Údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 6. 2019

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek
1 vedoucí školní jídelny 1,0
2 vedoucí kuchařka 1,0
3 samostatná odb. kuchařka 1,0
4 kuchařka 1,0
5 kuchařka 1,0
6 pomocná kuchařka 0,5
7 uklízečka v MŠ 0,5
8 uklízečka v MŠ 1,0
9 uklízečka v MŠ 1,0
10 uklízečka v ZŠ 1,0
11 uklízečka 2.patro MÚ 0,625
12 uklízečka v ŠD 0,375
13 hospodářka 0,625
14 účetní 0,375
15 údržbář 0,25

5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímání žáků do víceletých
gymnázií

5.1. Zápis k povinné školní docházce – 4.  4.  2018
počet prvních tříd počet  dětí  přijatých

do prvních tříd
z  toho  počet  dětí
starších  6ti  let  (nástup
po odkladu)

počet  odkladů  pro 
školní rok 2018/2019

1 19 4 8
Počet  žáků  k nástupu  do  1.  třídy  ve  školním roce  2019/  2020  –  17  žáků (2  chlapci
nastoupili na jiné ZŠ, kde se také zúčastnili zápisu).

5.2. Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

 z pátého ročníku
gymnázia zřiz. krajem 2
soukromá gymnázia -
církevní gymnázia -

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

6.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu – 2.pololetí 2018 – 2019:
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Třída Počet

žáků

Prospělo Prospělo

s vyzn.

Neprospělo Žáci  s

dostatečnou

Uvolněn

I.tř. 20 0 20 0 0 0
II.tř. 24 3 21 0 0 0
III.tř. 24 4 20 0 1 0
IV.tř. 21 3 18 0 0 0
V.tř. 17 2 15 0 1 0
Celkem 106 12 94 0 2 0

Přehled o chování – součet za 1. a 2. pololetí 2018 – 2019: 

Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ
I.tř. 20 0 0 0 0 0
II.tř. 24 7 0 1 0 0
III.tř. 24 9 0 1 1 0
IV.tř. 21 7 0 2 1 0
V.A 17 4 2 0 0 0
Celkem 106 23 2 4 2 0

6.2. Údaje o zameškaných hodinách (součet za obě pololetí)
Počet
omluvených
hodin

Počet
omluvených
hodin na žáka

Počet
neomluvených
hodin

Počet
neomluvených
hodin na žáka

Celkem 8 874 83,72 0 0

6.3. Údaje o integrovaných žácích (k 30. 6. 2019):

Druh postižení: Ročník Počet žáků
Sluchové postižení - -
Zrakové postižení - -
S vadami řeči - -
Tělesné postižení - -
S kombinací postižení 5. 1
S vývojovými poruchami učení 3., 4. 2 + 1 
Mimořádně nadaný žák

Speciálně pedagogická péče – Mgr. Jitka Bičovská
Logopedická ambulantní poradna – Mgr. Jitka Bičovská, Mgr. Jitka Modrová

6.4. Kroužky v rámci školní družiny:

Výtvarně zaměřené Sportovní
Keramika – začátečníci Sportovně - turistický 
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M.Šinfeltová

Úterý 16,00 – 17,00

(1. – 3.třída)
 I. Kožíšek
Pátek 13,45 – 14,45

Keramika – pokročilí
M. Šinfeltová

Středa 16,00 – 17,00

Sportovně - turistický 
(starší)
 I. Kožíšek
Pátek 15,00 – 16,30
Florbal – softbal – I. Kožíšek
(při SOKOLU Terezín)
Pondělí 15,30-17,00

Cena: 100,-/měsíc, Keramika 150,-/měsíc (vyšší náklady na materiál a spotřebu el. energie).
Děti, které jsou přihlášené do školní družiny – 80,-/měsíc, Keramika 130,-/měs.

ZUŠ - po dohodě s vedením ZUŠ Litoměřice probíhá na škole v odpoledních hodinách výuka

hry na klavír, klarinet, flétnu, akordeon či kytaru. 

6.5.  Zájmové kluby – projekt „Škola pro život  II“  financované z operačního programu

Výzkum, vývoj a vdělávání:

PŘEHLED KLUBŮ 2018 - 2019

 ÚTERÝ STŘEDA

KLUB  KOMUNIKACE
V CIZÍM JAZYCE

5.třída
HOD

4.třída
RITT  

KLUB  ZÁBAVNÉ
LOGIKY  A
DESKOVÝCH HER  

2.třída
BIČ
1.třída
MODR
4. – 5.třída
BAČ

ČTENÁŘSKÝ KLUB

2.třída
MODR
3.třída
DAŇ  

BADATELSKÝ KLUB -
DRACI mladší a starší  

2.  -  3.třída
MAT
4.  -  5.třída
MAT 
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BADATELSKÝ KLUB -
POČÍTAČOVÝ

4.  -  5.třída
KOŽ   

6.6. Nepovinný předmět - NĚMECKÝ JAZYK pro žáky 4. - 5. třídy - čtvrtek od 15,00 do

16,30 hodin – p.učitelka Ilona Oupicová                                                         

6.7. Výchovné poradenství

Výchovnou poradkyní pro školní rok 2018/2019 byla Mgr. Lenka Matoušovská, která splňuje

odbornou kvalifikaci. Její práce se zaměřovala na následující úkoly:

• evidence žáků s výukovými problémy, odesílání ke kontrolnímu vyšetření

• spolupráce se speciální pedagožkou – vedoucí logopedické poradny

• spolupráce s třídním učitelem žáků 5. třídy – přihlášky na víceletá gymnázia

• poradenská činnost pro žáky i rodiče

• spolupráce s PPP, SPC Litoměřice, SVP Děčín

• spolupráce s OSPOD Litoměřice

• vyhodnocování  podnětů  ze  Schránky  důvěry  (spolu  s  koordinátorkou  prevence

sociálně patologických jevů)

• registrace záškoláctví, kontrola včasného omlouvání absencí

• řešení závažnějších kázeňských problémů

• pohovory s rodiči

6.8. Prevence sociálně patologických jevů

Koordinátorkou prevence sociálně patologických jevů byla pro školní rok 2018/2019 Mgr.

Monika Rittichová. Preventivní aktivity se promítaly i do jiných předmětů, např. do výtvarné

výchovy,  českého  jazyka,  prvouky,  přírodovědy  či  tělocviku.  Škola  kladla  důraz  na

smysluplné  využití  volného  času  našich  žáků.  Žáci  měli  možnost  navštěvovat  zájmové

kroužky v rámci školní družiny a kluby financované z projektu Škola pro život II.. Připravili

jsme také jednorázové volno-časové aktivity, výlety a exkurze, vánoční jarmark, soutěže aj.

Do  akcí  se  aktivně  zapojila  většina  žáků  naší  školy.  Žáci  školy  se  zúčastnili  programů

ekologického střediska SEVER Litoměřice. V říjnu 2018 proběhl ve spolupráci s Policií ČR

projektový Den bezpečnosti. Žáci 5.třídy tradičně navštívili protidrogový vlak (hradí město

Bohušovice nad Ohří).
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6.9. Ekologická výchova

Koordinátorkou  EVVO  byla  pro  školní  rok  2018/2019  jmenována  Mgr.  Jitka

Modrová. Také v tomto roce se škola aktivně účastnila řady projektů:

RECYKLOHRANÍ – celoroční projekt třídění odpadu, sběr drobného elektroodpadu a

baterií, využití programů, které projekt nabízí (např. Recyklace hrou)

Rozhodli jsme se pro zaměření školy na environmentální výchovu a ochranu životního

prostředí.  Zorganizovali  jsme  několik  akcí  zaměřených  na  environmentální  výchovu  –

celoroční sběrová soutěž (papír, PET lahve, víčka), projektové dny (Den zvířat, Den Země).

Díky podpoře zřizovatele měli  žáci 1. třídy každý měsíc hodinový program Ekologického

střediska SEVER Litoměřice. Dvakrát se škola účastnila projektu „Ukliďme Česko“.

V tomto  školním  roce  byly  otevřeny  dva  badatelské  kluby  s přírodovědným

zaměřením. Kluby navštěvovalo 33 žáků.

Žáci školy mají možnost využívat přírodní učebnu v areálu školní družiny. Součástí je

také zookoutek školy, kde chováme králíky a morčata. Ve vestibulu školy máme akvárium

s akvarijními rybkami. 

7. Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo podle plánu DVPP zaměřeno

především na následující oblasti: cizí jazyky (M.Rittichová , J.Bičovská – AJ – „Brána jazyků

otevřená“),  informatika  (I.  Kožíšek)  a  prohloubení  odborností  podle  zájmu  jednotlivých

pedagogů. 

Paní  vedoucí  učitelka  mateřské  školy  Monika  Kroufková  úspěšně  ukončila  bakalářské
studium předškolní pedagogiky. 

DVPP Školní rok 2018/2019

č.dokl. název semináře Jméno datum částka stř. Prostředky

Z – 1-1208 Doškolení – stravovací systém Ohrádková 18.9.2018 4 840,- ŠJ Provozní
náklady

Z-18-1228 Využití online aplikací ve výuce Hodková 9.10.2018 990,- ZŠ ONIV
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Novinky v právních předpisech Matoušovská 11.10.2018 zdarma

Počítače jako pomocník ve výuce Kožíšek 16.10.2018 zdarma ZŠ

Ochrana  člověka  za  běžných  i
mimořádných situací

Kožíšek 17.10.2018 zdarma ZŠ

Workshop pro vyučující cizích jazyků Modrová 17.10.2018 Zdarma

MAP

ZŠ

Z-18-1253 Asociace  ředitelů  ZŠ  –  3denní
konference – semináře

Matoušovská 24.-26.
10.2018

3 800,- ZŠ Provozní
náklady

Z-18-1255 Jak na hudebku Hodková 6.11.2018 390,- ZŠ ONIV

Krizové  situace  výuky  –
PhDr.Svoboda

Matoušovská 9.11.2018 zdarma

Školení ČŠI pro ředitele škol Matoušovská 15.11.2018 zdarma

H-18-1277 Brána jazyků otevřená – AJ

(60 hodin - 1.pololetí)

Bičovská 20.11.2018 3 400,- ZŠ ONIV

Z-18-1278 Brána jazyků otevřená – AJ

(60 hodin - 1.pololetí)

Rittichová 20.11.2018 4 600,- ZŠ ONIV

Z-18-1433 Krajská ekolog.konference Kapradí  –
účastnický poplatek

Modrová 20.11.2018 390,- ZŠ ONIV

Z –19-1045 Kolokvium ředitelů ZŠ Matoušovská 6.3.2019 600,- ZŠ Provozní
náklady

Z-19-1037 Rozvíjíme čtenářskou a matematickou
gramotnost 

Bičovská 12.3.2019 1 000,- ZŠ ONIV

Z-19-1047 Jídelní lístky Ohrádková 12.3.2019 500,- ŠJ Provozní
náklady

Z-19-1038 Hry a aktivity  pro rozdělení  velkého
třídního kolektivu

Modrová 12.3.2019 1 150,- ZŠ ONIV
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Z-19-1055 Efektivní komunikace s dětmi Pospíšilová 22.3.2019 700,- MŠ ONIV

Z-19-1058 Hranice ve výchově dětí Hýřová 26.3.2019 750,- MŠ ONIV

Dopravní výchova pro MŠ - metodika Rösslerová

Bartušková

3.4.2019 zdarma MŠ

Z-19-1072 Strategie výuky dětí s PAS Daňková 9.4.2019 950,- ZŠ ONIV

Z-19-1081 Valná hromada asociace ředitelů ZŠ Matoušovská 10.-
12.4.2019

3 960,- ZŠ Provozní
náklady

Z-19-1084 Tvoření s dětmi – ArtGame Skalická

Šinfeltová

23.4.2019 1 440,- ŠD

MŠ

ONIV

Z-19-1085 Pestrá strava a nutriční doporučení Ohrádková 23.4.2019 950,- ŠJ Provozní
náklady

Z-19-1092 Dítě s odloženou školní docházkou Bartušková 30.4.2019 670,- MŠ ONIV

Z-19-1093 Jak reagovat na dětskou agresivitu Rösslerová 30.4.2019 650,- MŠ ONIV

Z-19-1094 Šetření stížností ve škole Kroufková 30.4.2019 690,- MŠ ONIV

Reforma financování – MŠMT Matoušovská 2.5.2019 zdarma

Z-19-1098 Klady a zápory hyperaktivity u dětí Rabyniuková 7.5.2019 730,- MŠ ONIV

Metoda FIE Modrová

Bičovská

21.5.2019 zdarma

MAP

ZŠ

Právní předpisy – JUDr.Valenta Matoušovská 28.5.2019 1 100,- Provozní
náklady

Z-19-1122 Infekční a parazitická onemocnění Nováková 4.6.2019 350,- MŠ ONIV

Z-19-1115 Letní škola - příspěvek Hodková 20.-
24.8.2019

3 000,- ZŠ ONIV
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C E L K E M 37 600,-

8. Údaje o aktivitách školy, soutěžích a prezentaci školy na veřejnosti

1.pololetí:
- DEN ZVÍŘAT – výstava domácích mazlíčků v areálu mateřské školy, rodinný pětiboj

– sportovní soutěž pro rodinné týmy – společná akce ZŠ a MŠ

- Podzimní poznávání rostlin – školní kolo přírodovědné soutěže

- „Výprava pro dračí zub“ – třídenní pobyt pro žáky přírodovědných praktik 

ve Lhotsku

- Den bezpečnosti s Policií ČR

-  „100 let Československa“. – výukové divadelní představení divadla Karavana 

- Projektový den ke stému výročí vzniku republiky – slavnostní zasazení lípy v areálu

školní družiny + přírodovědná stanoviště (ekologické středisko SEVER) 

- Vítání občánků – vystoupení školního sborečku

- Okresní finále ve florbalu

- „Ukliďme Česko“ – sobotní úklidová akce

- HALLOWEEN – podvečerní akce pro zájemce, strašidelná stanoviště, soutěž 

o nejkrásnější a nejoriginálnější dýni

- Kino – představení „Planeta Česko“

- 1. a 2.třída – představení Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze

- Mobilní planetárium

- Ekologické středisko SEVER Litoměřice – programy pro 1.třídu

- BRUSLENÍ v aréně Kalich Litoměřice (říjen – březen)

- Vystoupení  pěveckého  sborečku  školy  pod  vedením  Mgr.  I.Kožíška  –  rozsvěcení

vánočního stromu na Husově náměstí + vánoční posezení pro důchodce

- MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

- Česko zpívá koledy

- Medvídkov – ŠD + turistický kroužek

- VÁNOČNÍ JARMARK – zpívání v kostele, stánky s dětskými výrobky, u vánočního

stromu na náměstí vystaven dřevěný betlém 

- Účast žáků při Tříkrálové sbírce (Charita Litoměřice)

- 5.třída  – Praha  – protidrogový vlak,  Národní  technické  muzeum (hrazeno  městem

Bohušovice nad Ohří)
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- Sobotní výlet na zámek Moritzburg (výstava Tři oříšky pro Popelku) a do muzea Karla

Maye v Radebeul

2.pololetí:

- Divadlo K.H.Máchy – představení Cesta kolem světa za 80 dní 

- „Děti  a  zvířata  –  Litoměřice  2019“  –  výstava  chovatelů  na  Zahradě  Čech

v Litoměřicích, doprovodný program – přírodovědná praktika

- Výlet Přírodovědných praktik do ZOO v Ústí nad Labem

- MASOPUST ve škole – soutěže, karneval

- 3. školní ples na sále MÚ

- Bruslení v aréně Kalich v Litoměřicích

- Městské divadlo v Mostě – muzikál „Škola základ života“

- Sobotní zájezd zájemců do Stavovského divadla v Praze

- Výlet badatelských klubů Draci do Prahy (výstava PIXAR, Matějská pouť)

- „Vědecká show“

- Beseda o vzniku písma – Knihovna K.H.Máchy Litoměřice (5.třída)

- Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků

- Návštěva předškoláků ve škole

- „Noc s Andersenem“  s přespáním ve škole (3.třída)

- Velikonoční VÝTVARNÉ DÍLNY

- Zápis do 1.třídy

- Výlety tříd ke Dni Země

- Výprava 4.třídy na Bílé stráně

- Den Země s ekologickým střediskem SEVER Litoměřice – stanoviště 

- „Ukliďme Česko“ – sobotní úklidová akce

- Drumbeny – společné bubnování

- „Škola v pohybu“ – ukázkové hodiny TV vedené trenérkou

- Divadýlko Sluníčko – představení dětských ochotníků p.Rabyniukové

- Okrskové kolo ve vybíjené v Lovosicích

- Koncert učitelů ZUŠ Litoměřice 

- Ochutnávky exotického ovoce firmy Bovys (projekt Ovoce do škol)

- ZOTAVOVACÍ POBYTY v penzionu Maják v Nové Vsi nad Nisou

- Celoškolní výlet do dětského zábavního centra Mirákulum

- Výlet přírodovědných praktik (OPÁRENSKÉ ÚDOLÍ)

- „HASÍK“ – program hasičského záchranného sboru pro 2. třídu 
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- Program ekol.střediska SEVER na Bílých stráních – 3.třída

- Den sportu

- ŠKOLNÍ SLAVNOST – vystoupení tříd, grilování, soutěže

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - 4. třída – Průkaz cyklisty získalo všech 21 žáků. 

Organizované zotavovací pobyty:

13.5. – 17.5.2019 Nová Ves nad Nisou – penzion Maják (1., 3. a 5.třída) 

27.5. – 31.5.2019  Nová Ves nad Nisou – penzion Maják (2. a 4. třída) 

Prázdninové pobyty:

6.7. – 13.7.2019 – tábor sportovně – turistického kroužku v Osečné, cyklistický a turistický

oddíl

9. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti 
DATUM
KONTROLY

ORGÁN CÍL ZÁVADY

1.11.2017 Okresní  zpráva  sociálního
zabezpečení Litoměřice

Plnění  povinnosti
v nemocenském
pojištění,
v důchodovém
pojištění  a  při
odvodech

Bez nedostatků

10.4.2019 Město  Bohušovice  nad
Ohří

Kontrola
hospodaření 
za  období  od
1.1.2018  –
31.12.2018

Drobné  nedostatky
– odstraněny  
po  dohodě   se
zřizovatelem.

10. Tabulková část 
tab. č. 1:   vývoj v počtu žáků ZŠ (stav k 30.6.2019)

šk.rok počet žáků počet učitelů počet tříd počet  žáků  na
třídu

počet  žáků  na
učitele

2008-2009 123 8 7 17,57 15,375
2009-2010 131 8 7 18,71 16,38
2010-2011 126 9 8 15,75 14,00
2011-2012 113 8 7 16,14 14,13
2012-2013 114 8 6 19 14,25
2013-2014 107 8 6 17,83 14,25

26

mailto:zsbohusovice@email.cz


Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o.
Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří

            tel. : +420 416 781 135    IČ: 70920729     zsbohusovice@email.cz, www.zsbohusovice.cz              

šk.rok počet žáků počet učitelů počet tříd počet  žáků  na
třídu

počet  žáků  na
učitele

2014-2015 97 7 5 19,4 13,8
2015-2016 94 7 5 18,8 13,4
2016-2017 98 7 5 19,6 14
2017-2018 111 7 5 22,2 15,9
2018-2019 106 7 5 21,2 15,1

POČTY DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:

tab. č. 2:  vývoj v počtu dětí ve ŠD (stav k 30.6.2019)

školní rok počet dětí fyz.počet
vych/přepočtených

počet oddělení

2008-2009 79 3/2,6 3
2009-2010 80 3/2,71 3
2010-2011 80 3/2,71 3
2011-2012 80 3/2,53 3
2012-2013 70 3/2,5 3
2013-2014 68 3/2,5 3
2014-2015 55 3/2,34 3
2015-2016 69 3/2,35 3
2016-2017 73 3/2,5 3
2017-2018 79 3/2,5 3
2018-2019 80 3/2,5 3

POČTY DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

tab. č. 3:  vývoj v počtu dětí v MŠ (stav k 30.6.2019)

šk. rok počet dětí Počet fyz učitelů/přep počet tříd
2008-2009 81 7/6,8 4
2009-2010 79 7/6,8 4
2010-2011 74 7/6,5 4
2011-2012 89 7/6,5 4
2012-2013 97 8/7,5 4
2013-2014 68 8/7,5 4
2014-2015 98 8/7,9 4
2015-2016 89 8/7,8 4
2016-2017 86 8/7,8 4
2017-2018 84 (dvouletých k 1.9. -8/7,8 4
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šk. rok počet dětí Počet fyz učitelů/přep počet tříd
13,  s podpůrnými
opatřeními 6)

2018-2019 90 (dvouletých k 1.9. -
21,  s podpůrnými
opatřeními 4)

8/8 4

V Bohušovicích nad Ohří dne 27. 9. 2019

                                                                                                  

                                                                                                   Mgr. Lenka Matoušovská
                          ředitelka školy

Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří za rok 2018

Příspěvkovou organizace ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří tvoří a na jejím hospodaření

se podílejí  čtyři  střediska: základní škola (ZŠ), mateřská škola (MŠ), školní jídelna (ŠJ) a

školní družina (ŠD). Jednotlivá střediska hospodaří s následujícími prostředky:

I. státní prostředky

UZ 33353 - mzdy, odvody, FKSP, ONIV 

Podpora výuky plavání v ZŠ – UZ 33070

UZ 33063 Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání – Škola pro život II

II. provozní prostředky (dotace od zřizovatele, čerpání RF)

III. vlastní prostředky dle jednotlivých středisek:

ZŠ – pronájem tříd Základní umělecké škole v Litoměřicích, pronájem tělocvičny školy

MŠ – úplata 

ŠJ (stravování žáků, závodní stravování pro zaměstnance a vývařovna – žáci MŠ Terezín, MŠ

Travčice + MŠ Brňany)

ŠD – úplata, kroužky ŠD 

IV. ostatní zdroje – ŠJ mzdová režie 
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I. Státní prostředky

I.1. - výnosy

Přímá dotace na vzdělávání UZ 33353 14.234.590,00Kč

Podpora výuky plavání v ZŠ – UZ 33070 21.450,00Kč

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání – Škola pro život 539.239,19Kč

Celkem 14.795.279,19Kč

I.2.- náklady

Prostředky UZ 33 353 i ostatní  příspěvky byly v celé výši vyčerpány. Pro rok 2018 byla

poskytnuta dostačující výše dotace na učební pomůcky.

Zdroj Rozpočet Čerpání

platy OPPP odvody FKSP Náhr.nem. ONIV

UZ 33 353 14.234.590,00 10.164.169,00 111.000,00 3.457.875,00 203.987,86 35.224,00 262.334,14

UZ 33 070 21.450,00 0 0 0 0 0 21.450,00

UZ 33 063

Šablony

539.239,19 73.792,00 201.190,00 41.457,00 1.475,84 0 221.324,35

CELKEM 14.795.279,19 10.237.961,00 312.190,00 3.499.332,00 205.463,70 35.224,00 505.108,49

II. Provozní prostředky – zřizovatel

II.1. - výnosy

Provozní dotace 2.815.728,00Kč

Čerpání rezervního fondu 12.580,00Kč

Úroky z běžných účtů 1.592,38Kč

Jiné ostatní výnosy (ztráta učebnic, poškození učebnic) 1.664,00 Kč

Celkem 2.831.564,38Kč
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II.2. - náklady

1. spotřeba materiálu + DDHM   – použito  na knihy, školní a výtvarné pomůcky, čistící a

úklidové  prostředky,  kancelářské  potřeby  a  na  obnovu  drobného  hmotného

dlouhodobého majetku (př. Vysavače, nábytek, nerezový vozík, herní prvky, výdajový

terminál, notebook Lenovo, klimatizace, PC sestavy aj.) 

2. spotřeba vody, elektrické a tepelné energie  

3. opravy  a  služby   –  běžné  opravy  -  malování  školy  a  nátěr  soklů,  topenářské  +

instalatérské  práce,  opravy  strojů,  přístrojů  a  zařízení,  revize,  opravy  osvětlení,

výměna  a  obnova  podlahových  krytin,  oprava  žaluzií,  elektroinstalace  MŠ  +

videotelefony,  deratizace  ŠD,  výměna  WC a  sprchového  koutu  MŠ,  rekonstrukce

koupelny aj.

Spotřeba materiálu + DDHM 635.899,67Kč

Spotřeba energií 1.030.354,20Kč

Opravy a služby 960.894,23Kč

Mzdové náklady (mzda + odvody – údržbář) 79.329,72Kč

Ostatní náklady (pojištění dětí, cestovné, náklady na reprezentaci, penále. daň

z příjmu, odpisy)

125.086,56Kč

Celkem 2.831.564,38Kč

III. Vlastní prostředky

III.1. - výnosy

Tržby z prodeje služeb – školní jídelna 1.083.465,00Kč

Tržby provozní – školní jídelna 68.339,00Kč

Tržby z pronájmu – základní škola + tržby šk.ples 61.150,00Kč

Tržby z prodeje služeb –  úplata MŠ 203.938,00Kč
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Tržby z prodeje služeb – úplata ŠD 55.440,00Kč

Tržby z prodeje služeb – školní družina – kroužky 83.905,00Kč

Celkem 1.556.237,00Kč

III.2. - náklady

 nákup potravin 

 provozní tržby ŠJ – použito na úhradu energií, nákup drobného dovybavení ŠJ, opravy

 tržby z prodeje služeb MŠ, ŠD – cca 1/3 prostředků použita na úhradu energií a 2/3 na

materiálové vybavení a hračky pro děti dle jednotlivých středisek

Nákup potravin 1.082.040,75Kč

Spotřeba materiálu 165.540,25Kč

Spotřeba energií 35.116,00Kč

Služby, opravy + cestovné 137.559,07Kč

Mzdové náklady 33.100,00Kč

Náklady z vyřazených pohledávek + osobní ochranné pomůcky 2.160,00Kč

Drobný dlouhodový hmotný majetek 86.103,00Kč

Celkem 1.541.619,07Kč

IV. Ostatní zdroje

IV.1. - výnosy

Tržby - mzdová režie – školní jídelna 24.072,00Kč

Celkem 24.072,00Kč

IV.2. - náklady

Mzdové náklady 17.300,00Kč

Celkem 17.300,00Kč
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Hospodářský výsledek

Finanční prostředky Poskytnuto Použito Rozdíl

Státní prostředky 14.795.279,19Kč 14.795.279,19Kč 0,00 Kč

Provozní prostředky 2.831.564,38Kč 2.831.564,38Kč 0,00 Kč

Vlastní prostředky 1.556.237,00Kč 1.541.619,07Kč 14.617,93 Kč

Ostatní zdroje 25.512,00Kč 25.512,00Kč 0,00 Kč

C E L K E M 19.208.592,57Kč 19.193.974,64 14.617,93Kč

Vypracovala: Bc. Jitka Raclová - ekonomka školy

V Bohušovicích nad Ohří, 26.srpna 2019
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