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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 

školy. 
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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. 

Telefonní čísla:  
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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 

VEDOUCÍ UČITELKA MŠ – 602 761 942 

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.Bc. Pavla Daňkováá, 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 2019 – 2020 bylo na škole 5 tříd. Každý ročník po jedné třídě. 

Čtyři třídy využívaly učebny v hlavní budově, druhá 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.  

V době nouzového stavu, kdy byly školy uzavřeny, probíhala denně online výuka. On line byly 

vedeny také zájmové kluby, doučování, předmět speciálně pedagogické péčea pedagogická 

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

žákům i zaměstnancům. Roční plán školy narušila pandemie a uzavření škol, do března 2020 

byl roční plán plněn podle našich představ. Žáci 3. a 4.tříd absolvovali výuku plavání, kterou 

absolvovali v litoměřickém plaveckém bazénu. Žáci 1. třídy si každý měsíc užili výukový 

program ekologického střediska SEVER Litoměřice, které hradí město Bohušovice nad Ohří. 

Stihli jsme řadu akcí, exkurzí a výletů. Bohužel zotavovací pobyty žáků jsme museli přeložit 

na podzim dalšího školního roku. Tábor, který škola pravidelně organizovala, v letošním roce 

zastřešil SOKOL Terezín. 

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

speciálního pedagoga. Další paní učitelka je zkušený logopedický asistent. Pan učitel má 

odbornost koordinátora ICT. 
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tabulka č.: 1: počty žáků podle tříd - období od 1.9.2019 - 30.6.2020 

TŘÍDA STAV 

k 1.9.2019 

STAV 

K 30.6.2020 

PŘIBYL UBYL TŘÍDNÍ UČITEL 

1.třída 17 17   Mgr. Kateřina Hodková 

2.třída 20 20 --- --- Mgr. Bc. Pavla Daňková 

asistentka pedagoga 

Gabriela Bartoňová 

3.třída 25 26 1 --- Mgr. Jitka Bičovská 

4.třída 25 25 1 1 Mgr. Ivan Kožíšek 

5.třída 20 23 3 --- Mgr. Monika Rittichová 

CELKEM 107 111 5 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 (částečný úvazek, učebny v budově MÚ)  

Aneta Růžičková - uklízečka (částečný úvazek, budova ŠD, 2 hod. budova ZŠ) 

Jaroslav Tůma – údržbář pro všechna pracoviště (částečný úvazek) 

 

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

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

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a řada zájmových klubů pro žáky – Klub 

logických a deskových her, Čtenářský klub, Badatelské kluby zaměřené na ICT nebo 

přírodovědu, Kluby konverzace v cizím jazyce. V době uzavření škol byly kluby i doučování 

vedeny online. Nakoupili jsme učební pomůcky, hry a notebook pro polytechnický klub 

zaměřený na ICT.  

 

2.2. Školní družina 

Vychovatelky školní družiny: 
 

vedoucí vychovatelka: Josefa Páslerová     

vychovatelky: Mgr. Jana Miková 

                        Marcela Skalická (úvazek 0,5) 

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               

 

 

 

7 

 

 

 Práce školní družiny vychází ze ŠVP pro školní družinu a ročního plánu školy a školní 

družiny. Naše školní družina má z kapacitních důvodů dvě oddělení umístěna v samostatné 

budově se zahradou a jedno oddělení v budově MěÚ. Kromě zahrady může využívat i ostatní 

prostory školy (učebny PC, tělocvičnu, přírodní učebnu). 

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

Provoz školní družiny byl ve všední dny od 6.00 do 16.30 hodin. 

Ve školním roce 2019 – 2020 bylo do školní družiny přihlášeno 69 účastníků s pravidelnou 

denní docházkou (z toho 32 chlapců) a 10 dětí s docházkou nepravidelnou (pouze ráno nebo 

před odpoledním vyučováním, z toho 6 chlapců). Ke konci školního roku klesl počet 

účastníků s pravidelnou denní docházkou na 65 účastníků. 

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 různé herní prvky, venkovní učebna 

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

na přírodu a ochranu životního prostředí. Uzavřené přístřešky v areálu využíváme jako sklad 

venkovních hraček a sklad sběru.  

  

Při školní družině pracovaly tyto zájmové kroužky: 

Keramika – 2 skupiny              celkem 31 účastníků 

Sportovně- turistický – 2. skupiny            celkem 36 účastníků 

Výtvarné hraní    celkem 9 účastníků 

  

Úplata za školní družinu činila 70,- 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 

a Výtvarné hraní 150,- Kč a 130,- Kč. 

 

Akce školní družiny ve školním roce 2019 - 2020 

• Návštěva výstavy drobného zvířectva. 

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

• Sběr přírodnin a jejich využití ve Vv a Pv. 
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• ,,Halloween“ – výzdoba školní družiny. 

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

• Celodružinová výtvarná soutěž ,,Drak je náš kamarád“ 

• ,, Podzim čaruje“ - celodružinová soutěž v poznávání listů stromů. 

• Celodružinová hudební soutěž ,,Hudební hrátky“ 

• 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. 

• Celodružinová soutěž ,, Sněhohrátky“ (závody na saních, hod sněhovou koulí na cíl a 

pod.) 

• Celotýdenní projekt ,,V zdravém těle zdravý duch“. 

• Didaktické hry, soutěže s různými tématy. 

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

• Třídní turnaje ve skládání puzzle. 

• Celodružinová výtvarná soutěž ,,Kouzelná květina“ 

• Výroba dárků pro budoucí prvňáčky 

 

Několik akcí naplánovaných od března do června (viz roční plán 2019 /2020) se nemohlo 

uskutečnit kvůli přerušení docházky do školy z důvodu koronavirové pandemie. 

V průběhu školního roku jsme s dětmi chodili na vycházky, povídali si o přírodě, seznamovali 

se s okolím školy, bydliště, družiny, opakovali si pravidla silničního provozu i chování ve ŠD, 

zdokonalovali se v různých hrách a dovednostech, upevňovali si hygienické návyky, 

procvičovali samoobslužné činnosti ( slušné stolování, samostatné oblékaní apod.). Povídali 

jsme si o knížkách a četli si z nich na pokračování, sbírali jsme a využívali přírodniny ve Vv  

a Pv. Zdravě jsme se otužovali, dodržovali pitný režim, snažili jsme se být k sobě pozorní a 

pomáhat si. 

Podařilo se uskutečnit v červenci letní tábor Sportovně - turistického kroužku, který pořádal 

Sokol Terezín.          

                                                                           Josefa Páslerová, vedoucí vychovatelka ŠD 
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3. Mateřská škola 

Mateř ska  s kola je modeřní  komplex budov, přopojený  se s kolní  jí delnou, 

zabezpeč ený  uzaví řatelnou břankou a zadní  břa nou s videotelefoný.  Š kolka je obklopena 

řozlehlou zahřadou a v ařea lu se načha zí  i multifunkč ní  hř is te  s be z ečkou dřa hou. Na 

zahřade  jsou heřní  přvký, alta n a za honký o kteře  de ti spolu s uč itelkami peč ují .   Č týř i 

tř í dý jsou plne  funkč ní , jsou přu be z ne  dopln ova ný vhodný mi didaktičký mi pomu čkami a 

hřač kami dle ve kove ho sloz ení  tř í d. Jednotlive  tř í dý MŠ  jsou velmi přostořne , slunne , mají  

výva z enou pločhu, řozč lene nou do tř í  č a stí  - loz niče, heřný s kobeřči a tř í dý s dlaz bou. 

Čí le př eds kolní ho vzde la va ní  ořientovane  na podpořu řozvoje osobnosti de tí  MŠ  

napln ovala podne tnou vzde la vačí  nabí dkou zpřačovanou do podobý integřovaný čh bloku . 

Obohačují  ji dopln kove  aktivitý, např . kultuřní  akče, spolupřa če s řodič i. Ú č elne  výuz í va ní  

volne  př í stupný čh didaktičký čh pomu ček a řu zný čh vý tvařný čh a přačovní čh mateřia lu  

výtva ř í  velmi dobře  př edpokladý přo napln ova ní  čí lu  Š VP PV. Šponta nní  a ř í zene  jsou 

výva z ene , de ti me lý dostatek č asu přo volnou hřu a sponta nní  pohýbove  aktivitý ve tř í de  

i př i pobýtu venku. V přu be hu heř si de ti samý doka zalý výtva ř et vařiabilní  heřní  koutký, 

spolupřačovalý, řozví jelý konstřuktivní  hřý.  Zař azova ní m koopeřativní čh č inností  i přačí  

ve dvojičí čh býlý u stařs í čh de tí  výtva ř ený podmí nký přo hleda ní  vlastní čh i společ ný čh 

ř es ení  přoble mu , řozvoj samostatne ho mýs lení . Nabí zene  č innosti, jez  býlý vhodne  

difeřenčova ný dle vzde la vačí čh potř eb de tí , př ispí valý k podpoř e řozvoje př í řodove dne  

gřamotnosti, hřube  a jemne  motořiký, př ed-č tena ř ský čh, př edmatematičký čh, hudební čh, 

komunikativní čh a tvu řč í čh dovedností  de tí .   

Do za kladní čh čelku  jsme zař azovali přu ř ezova  te mata a de ti jsme tak seznamovali 

s převenčí  sočia lne  patologičký čh jevu , sočia lní mi dovednostmi a nove  s polýtečhničký m 

vzde la va ní m. K moz nostem př iřozene ho pohýbu de tí , řozvoji jejičh pohýbový čh 

dovedností , řelaxači a podpoř e pozitivní ho vztahu k př í řode  př ispí va  řozlehla  s kolní  

zahřada výbavena  heřní mi přvký.   

V řa mči logopedičke  převenče býl v za ř í  přova de n sčřeening vad ř eč i. Na sledne  býlý 

de ti vedený v řa mči převenče dne a býlo dopořuč eno řodič u m da le spolupřačovat s 

logopedkou v ZŠ  v Bohus ovičí čh nad Ohř í , popř í pade  spolupřačovat s kliničký m 

logopedem. 

De ti s ŠVP býlý vzde la va ný podle IVP a dopořuč ení  s kolske ho pořadenske ho 
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zař í zení . Velký  du řaz jsme kladli na spolupřa či s řodič em, v řa mči řozvoje dí te te jsme 

nabí zeli individua lní  konzultač ní  sčhu zký. 

Od 17.3.2020 do 11.5.2020 býl v Č eske  řepubliče výhla s en nouzový  stav. Kvu li 

pandemii ČOVID -19 býl v mateř ske  s kole př eřus en přovoz. Úč itelký se podí leli na 

výpřačova ní  a doplne ní  povinne  dokumentače s kolý, zame stnanči dezinfikovali ves keře  

přostořý a výbavení  MŠ . V přu be hu uza ve řu se nainstalovali klimatizač ní  jednotký do 

vs ečh tř í d, výmaloval se přostoř tř í dý Č.  Úč itelký se podí lelý na u přave  zahřadý a na te řu 

zahřadní čh heřní čh přvku . Po znovu otevř ení  býlý nastavena hýgienička  a bezpeč nostní  

přavidla, opatř ení  a dopořuč ení . 

V dobe  letní ho př eřus ení  přovozu přobe hla řekonstřukče toalet na tř í de  B. 

 

V letos ní m řoče navs te vovalo mateř skou s kolu 87 de tí  z toho 11 de tí  dvouletý čh, 7 de tí  

s odkladem s kolní  dočha zký a  4 de ti se ŠVP z toho 3 IVP. 

 

Přehled složení tříd 

Tř í da poč et de tí  uč itelký dals í  peřsona l  

1.A 24 Š infeltova  Jitka 

Bařtus kova  Veřonika 

pomočniče ve s kolství  

Vlč kova  Lučie 

1 dí te  se ŠVP 

2.B 24 Bč. Křoufkova  Monika 

Rabýniukova  Ilona 

sdí lena  as. pedagoga  0,75 

Škalička  Mařčela 

2 de ti se ŠVP 

3.Č 24 Hý ř ova  Zuzana 

Nova kova  Ludmila 

 1  dí te  se ŠVP 

7 de tí  s odkladem 

s kolní  dočha zký 

4.D 15 Ro ssleřova  Štanislava 

Bč. Pospí s ilova  Lidmila 

Čhu va 0,5 

Gřindleřova  Andřea 

11 de tí  dvouletý čh 

 

Čí le př eds kolní ho vzde la va ní  jsou napln ova ný dle s kolní ho vzde la vačí ho pla nu „Škř í tkovo 

putova ní “, s aktualizačí  k 22.2.2017, kteřý  je v souladu s Ra mčový m vzde la vačí m 

přogřamem přo př eds kolní  vzde la va ní .  De ti jsou tak vedený k uč ení  na za klade  

osobnostní ho přoz itku, výčha zí  ze z ivota de tí  a přostř edí  ve kteře m výřu stají  . Vzde la va ní  
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odpoví da  mí řou i kvalitou jejičh osobní m moz nostem a potř eba m. Du řaz je kladen na 

sočia lní  vazbý a pozitivní  klima tř í dý. 

 

Společné akce 

Září 

Infořmativní  sčhu zka přo řodič e 

Šbe řove  akče – sbe ř kas tanu , papí řu, pomeřanč ove  ku řý, plastový čh ví č ek a pouz ite ho 

oleje 

Fotogřafova ní  de tí  a řodin 

Individua lní  pohovořý 

Nabí dka knih 

Š te pa nč ino divadlo 

PPP – převentivní  přogřam poř a daný  s kolský m pořadenský m zař í zení m na te ma 

Kamařa dství  

Bubnova ní  – řýtmička  show 

Den zví ř at a vý stava mazlí č ku  na s kolní  zahřade  společ ne  se Za kladní  s kolou 

 

Říjen 

Přima Vizus – sčřeening oč ní ho pozadí  u de tí ,  převenče oč ní čh vad 

Divade lko Š ikulka s poha dkou O lí ne m zají č kovi 

Šbe řový  tý den papí řu 

ŠEVER- přogřam ekologičke ho stř ediska přo př eds kolní  de ti 

Fotogřafova ní  de tí  

 

Listopad 

DÚO Jaking – Kouzla a bubliný 

ŠEVER- přogřam ekologičke ho stř ediska  přo př eds kolní  de ti 

Př edplavečký  vý čvik 

Hřava  autos kola- přogřam k př ed č tena ř ske  gřamotnosti přo př eds kolní  de ti 

 

Prosinec 
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Př e-plavečký  vý čvik 

Mikula s ska  nadí lký 

Šbe řový  tý den papí řu 

Př ed-plavečký  vý čvik 

Š te pa nč ino divadlo 

Poha dka Mřn ouskove  v Kine  

Va noč ní  jařmařk 

Zpí va ní  v kostele se Za kladní  s kolou 

 

Leden 

Př ed-plavečký  vý čvik 

Divadlo na kliče s poha dkou O zlate m přasa tku 

Individua lní  pohovořý přo řodič e 

 

Únor 

Převenče denta lní  hýgiený 

Úka zaka dřavču  na Za kladní  s kole 

ŠEVER- přogřam ekologičke ho stř ediska  přo př eds kolní  de ti 

Na vs te va př eds kola ku  1.tř í dý v Za kladní  s kole 

 

Od března akce zrušeny. 

Bc. Monika Kroufková, vedoucí učitelka MŠ 

 

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. Od listopadu 2018 

nabízí jídelna svým strávníkům ze ZŠ výběr ze dvou obědů. 

 
 

vedoucí ŠJ:      Kateřina Mórová (od 29. 11. 2019), (do 29. 11. 2019 Irena Ohrádková) 

hlavní kuchařka:      Eva Fialová 

kuchařky:           Ilona Grušpierová 
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           Jaroslava Čápová   

Pomocné kuchařky: Monika Vaňková                 

                                 Kateřina Horáková (0,5 úvazku) 

 

Přehled strávníků ve ŠJ: 

Celkový počet strávníků v r. 2019/2020 277 

 

počet zapsaných dětí 107 ze ZŠ, 88 z MŠ, 42 z MŠ Travčice a Brňany 

 

stravování zaměstnanců 32, 1 důchodkyně, 7 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 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 roce 2019/2020 si vybrala toto nevázané písmo většina žáků 3. třídy. 
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Ve školním roce 2019 – 2020 nebyl přijat žádný žák na víceleté gymnázium. Šestnáct 

žáků, kteří u nás ukončili 5.třídu, nastoupilo do ZŠ Terezín, tři žáci na ZŠ Litoměřice,  

U Stadionu 4, dvě žákyně na ZŠ Boženy Němcové 2, jeden žák na ZŠ Litoměřice, Masarykova 

a jedna žákyně na ZŠ Všehrdova v Lovosicích. 

 

 

3.3 PŘIDĚLENÍ PŘEDMĚTŮ NA POČÁTKU ROKU: 
 

UČEBNÍ PLÁN                                           ŠKOLNÍ ROK 2019/2020                                                                  

       * + 1 dělená ČJ, + 1 dělená M,  

**      + 1 dělená AJ, + 1 dělená M, + 1 dělená ČJ,   

***    + 2 dělená ČJ, + 1 dělená M, + 3 dělená AJ, + 2 dělený TV 

**** + 1 dělená M, + 3 dělená AJ, + 2 dělený TV 

***** + 2 dělená AJ, + 1 dělená INF  

 

PH MAX = PH ŠKOLY = 140 hodin 

                                               

4. Přehled pracovníků školy  
Stav k 30. 6. 2020 

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 1 (0,75 úvazku) 

Počet vychovatelů ŠD 3 (celkem 2,5 úvazku) 

Počet učitelek MŠ 8  

Počet asistentů pedagoga v MŠ 1 (celkem 0,75 úvazku) 

 1.tř.  2.tř.  3.tř.  4.tř.  5.tř.   CELKEM 

ČJ 8(+1) HOD 8(+1) DAŇ 9(+2) BIČ 8 KOŽ 8 RITT  45 

AJ 1 HOD 1(+1) MOD 3(+3) MOD 3(+3) MOD 3(+2) RITT  20 

M 5(+1) HOD 5(+1) DAŇ 5(+1) BIČ 4(+1) KOŽ 5 RITT  28 

PRV 2 HOD 2 DAŇ 2 BIČ      6 

PŘ       2 MAT 2 MAT  4 

VL       2 KOŽ 2 MAT  4 

HV 1 MOD 1 MOD 1 MOD 1 MOD 1 MOD  5 

VV 1 HOD 2 DAŇ 1 BIČ 2 MAT 1 RITT  7 

PV 1 HOD 1 DAŇ 1 MOD 1 MOD 1 RITT  5 

TV 2 HOD 2 DAŇ  2(+2) BIČ 2(+2) KOŽ 2 RITT  14 

INF      MOD   1(+1) KOŽ  2 

 21  

+ (2 ) 

* 

 22 

+ ( 3) 

** 

 24 

+ (8) 

*** 

 25  

+ (6) 

**** 

 26  

+ (3) 

****

* 

  140 
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Chůva v MŠ  1 (0,5 úvazku) – hrazena z projektu Škola 

pro život II. (Šablony II.) 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 (uklízečka budovy ZŠ 1,0, uklízečka ŠD 

0,5, uklízečka prostorů školy na MÚ – 

0,625, hospodářka – 0,625, účetní – 0,375, 

údržbář – DPP – podle potřeby) 

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

  

4.2. Údaje o pedagogických pracovnících k 30. 6. 2020 

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 32 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 

    výchovný poradce 

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 32 let VŠ učitelství MŠ, 
       předškolní      

       pedagogika  

9 učitelka MŠ 1,0 nad 32 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 nad 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 6 let SŠ předškolní 

pedagogika 

21 asistentka 

pedagoga 

0,75 do 6 let USO kurz AP  

22 chůva 0,5 DPP SŠ kurz, předškolní 

pedagogika 
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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. 2020 

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 Ženy 

 1  3 1 9  5  0 1 18 

       M.Skalická pracuje v ŠD (0,5 úvazku - vychovatelka) a v MŠ (0,5 úvazku – as.ped.) 

 
 

4.5. Údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 6. 2020 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 

1 vedoucí školní jídelny 0,75 

2 vedoucí kuchařka 1,0 

3 samostatná odb. kuchařka 1,0 

4 kuchařka 1,0 

5 pomocná 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 0,5 

13 hospodářka 0,625 

14 účetní 0,375 

15 údržbář  DPP 

 

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

gymnázií 
 

5.1. Zápis k povinné školní docházce – 24.  4.  2020. 
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Zápis probíhal vzhledem k uzavření základních škol z důvodů pandemie koronaviru bez 

přítomnosti žáků.  

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů 

pro  školní rok 

2021/2022 

2 26 6 2 

 

Počet žáků k nástupu do 1. třídy ve školním roce 2020/ 2021 – 26 žáků (2 chlapci 1.9.2020 

nastoupili na jiné ZŠ). 

 

5.2. Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia  

  z pátého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem - 

soukromá gymnázia - 

církevní gymnázia - 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

6.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu – 2.pololetí 2019 – 2020: 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyzn. 

Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 

Uvolněn 

I.tř. 17 0 18 0 0 0 

II.tř. 20 1 19 0 0 0 

III.tř. 25 3 22 0 0 0 

IV.tř. 25 5 20 0 0 0 

V.tř. 23 5 18 0 2 0 

Celkem 110 14 97 0 2 0 

 

Přehled o chování – součet za 1. a 2. pololetí 2019 – 2020:  
 

Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

I.tř. 17 0 0 0 0 0 

II.tř. 20 4 0 0 0 0 

III.tř. 25 5 0 1 0 0 
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IV.tř. 25 7 0 0 0 0 

V.A 23 5 1 2 2 0 

Celkem 110 21 1 3 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 

 

5 576 

 

50,69 

 

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 2. 1 

S vývojovými poruchami učení 4., 5. 3 + 2  

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 

M.Šinfeltová 

 

Úterý 16,00 – 17,00 

Sportovně - turistický  

(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 

 

   

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. 
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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 2019 - 2020                                                         

  ÚTERÝ                          STŘEDA                                   

KLUB KOMUNIKACE 

V CIZÍM JAZYCE 

4.třída                               

MOD  

5.třída                               

RITT    

KLUB ZÁBAVNÉ 

LOGIKY A 

DESKOVÝCH HER 

1.třída 

HOD 

   

4.třída                          

BIČ 

   

ČTENÁŘSKÝ KLUB 

2.třída                              

DAŇ      

BADATELSKÝ KLUB - 

DRACI mladší a starší    

2. - 3.třída                              

MAT 

4. - 5.třída                             

MAT   

BADATELSKÝ KLUB - 

POČÍTAČOVÝ 

4. - 5.třída                     

KOŽ       

 

6.6. Nepovinný předmět - NĚMECKÝ JAZYK pro žáky 4. - 5. třídy – pro malý zájem se 

neotevřel                                                       

 

6.7. Výchovné poradenství 
 

Výchovnou poradkyní pro školní rok 2019/2020 byla Mgr. Lenka Matoušovská, která splňuje 

odbornou kvalifikaci. Její práce se zaměřovala na následující úkoly: 

-  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 
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- 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 2019/2020 

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.  

Plánované aktivity bohužel narušilo uzavření škol z důvodů pandemie koronaviru.  

 

6.9. Ekologická výchova 
 

Koordinátorkou EVVO byla pro školní rok 2019/2020 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. Třídy po celý rok třídily odpad a kompostovaly. Zorganizovali jsme několik akcí 

zaměřených na environmentální výchovu – celoroční sběrová soutěž (papír, PET lahve, 

víčka). Bohužel přestal být zájem o druhotné suroviny, za poslední odvoz sběru jsme 

neobdrželi žádné peníze. Přesto dostali nejlepší sběrači krásné knížky. 

Organizovali jsme  projektové dny (Den zvířat, Den Země se nekonal – uzavření škol). 

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

V tomto školním roce byly otevřeny dva badatelské kluby s přírodovědným 

zaměřením. Kluby navštěvovalo 34 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 2019/2020 
 

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

H: 19-

1285 
Řešešní problémů ve třídě Matoušovská 4.9.2019 1 100,- ZŠ ONIV 

Z:19-

1210 
Workshop pro učitele ZŠ Učitelé ZŠ 4.9.2019 1 600,- ZŠ ONIV 

Z:19-
1216 

Finanční řízení v praxi ředitele 

školy 

Matoušovská 24.9.2019 500,- ZŠ provozní 

náklady 

Z: 19-
1225 

Je ADHD historické novum? Bičovská 30.9.2019 500,- ZŠ ONIV 

Z: 19-
1225 

Je ADHD historické novum? Matoušovská 30.9.2019 500,- ZŠ provozní 

náklady 

Z:19-

1227 
Děti a technologie Kožíšek 30.9.2019 250,- ZŠ ONIV 

Z: 19-

1276 
Kolokvium pro ředitele a vedoucí 

MŠ 

Kroufková 2.10.2019 750, MŠ ONIV 
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 Krizové situace ve výuce, 

agresivita žáků 

ped. ZŠ, ŠD 

+Rabyniuková, 

Nováková 

15.10.2019 Zdarma 

(MAP) 

ZŠ, 

ŠD, 

MŠ 

 

 Aktivity pro podporu správného 

držení těla 

Hodková 17.10.2019 Zdarma 

(Zdr.ústav 

Ústí n.L.) 

ZŠ  

Z: 19-

1253 
Jak vést dítě v MŠ k sebeovládání Rösslerová 22.10.2019 800,- MŠ ONIV 

Z:19-
1251 

Polytechnická výchova v MŠ Šinfeltová 24.10.2019 800,- MŠ Šablony 

II. 

 Jak úspěšně vést MŠ Kroufková 24.10.2019 zdarma MŠ  

Z: 19-
1244 

Asociace ředitelů ZŠ – 3denní 

konference – semináře 

Matoušovská 23.-25. 

10.2019 

4 990,- ZŠ Provozní 

náklady 

 Konference pro učitele 1.stupně – 

nakladatelství FRAUS 

Hodková 9.11.2019 zdarma ZŠ  

Z-19-

1270 
Konverzační aktivity ve výuce 

cizích jazyků 

Modrová 19.11.2019 650,- ZŠ ONIV 

Z-19-
1287 

Konference digitálních technologií  Kožíšek 18.-

19.11.2019 

1 500,- ZŠ ONIV 

Z: 20-
1030 

Školení hygienického minima Mórová 18.2.2020 425,- ŠJ Provozní 

náklady 

 

Úvod do environmentální výchovy Ped.ZŠ, ŠD + MŠ 

Krouf., Šinfeltová 

21.2.2020 6 000,- ZŠ, 

ŠD, 

MŠ 

Provozní 

náklady 

H: 20-
1055 

Seminář pro vedoucí ŠJ Mórová 2.3.2020 800,- ŠJ Provozní 

náklady 

Z: 20-
1052 

Dítě s dysfunkcí … co s ním Rabyniuková 3.3.2020 700,- MŠ ONIV 

Z-20-

1052 
Dítě s dysfunkcí … co s ním Modrová, 

Daňková,Bartoňová 

3.3.2020 2 100,- ZŠ ONIV 

 

Konference pro učitele všech cizích 

jazyků 

Modrová, Hodková 18.3.2020 zdarma 

(MAP) 

ZŠ 
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 WEBINÁŘE – v době nouzového 

stavu 

     

 Učíme se venku – online kurz Modrová Březen 

2020 

zdarma   

 Slabikář se čtyřlístkem – L.Syrová Daňková, Hodková 2.4.2020 zdarma   

 

ICT: digitální gramotnost ve 

vzdělávání a tvorba dig.obsahu 

Skalická 
 

14.-

15.4.2020 

1 890,- ŠD Šablony 

II. 

 AMOS – soubor vzdělávacích 

materiálů 

Modrová 14.-

17.4.2020 

zdarma ZŠ  

 Prvňáček v online škole Hodková 22.4.2020 zdarma ZŠ  

 Slabikář se čtyřlístkem – L.Syrová Bičovská, 

Rittichová 

23.4.2020 zdarma ZŠ  

 Financování regionálního školství – 

pro ředitele škol 

Matoušovská 7.5.2020 zdarma   

 Učíme děti nebo matematiku Hodková 4.-

31.5.2020 

zdarma ZŠ  

 Webinář k aktuálním a 

legislativním problémům 

v regionálním školství – pro ŘŠ 

Matoušovská 21.5.2020 zdarma ZŠ 

MŠ 

 

       

Z: 20-

1124 
Letní škola pro vyučující 1.stupně – 

částečná úhrada 

Hodková 17.-

20.8.2020 

3 900,-   

(+ 3000,- 

sama) 

ZŠ ONIV 

 

C E L K E M 

  

29 755,- 

  

 

 

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 

-  „Po dračích stopách“ – třídenní pobyt pro žáky badatelských klubů Draci a Dráčata   

ve Lhotsku 
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- Galerie moderního umění Roudnice n.L. – výukový program 

-  Recyklohraní – ekologicky zaměřený program pro všechny třídy  

- Hudební pořad – Pavel Hrabě a jeho hudební nástroje 

- Vítání občánků – vystoupení školního sborečku 

- Okresní finále ve florbalu 

- Výlet 3. a 4.třídy do Bechlína – Podřipský betlém 

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

o nejkrásnější a nejoriginálnější dýni 

- Sobotní výlet pro děti i rodiče - Říp 

- Divadelní představení Staré pověsti české – divadelní spolek Pernštejni 

- Přírodovědné kluby Draci a klub deskových her v JUMP aréně v Ústí n.l. 

- Ekologické středisko SEVER Litoměřice – programy pro 1.třídu 

- BRUSLENÍ v aréně Kalich Litoměřice  

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

vánočního stromu na Husově náměstí, v Hrdlech, v Čížkovicích + vánoční posezení 

pro důchodce, pro domov na Krétě v Terezíně 

- 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) 

- Divadelní a loutkové představení Domova se zvláštním režimem Terezín 

- Exkurze do Planetária Teplice a botanické zahrady v Teplicích 

- Kino – vánoční pohádka 

- Divadlo Ranec – výukové představení k finanční gramotnosti 

 

2.pololetí: 

- Divadlo K.H.Máchy – 1.třída  

- Výlet Přírodovědných praktik do ZOO v Ústí nad Labem 

- 4. školní ples na sále MÚ 

- Bruslení v aréně Kalich v Litoměřicích 

- 1.třída – pasování na čtenáře v knihovně  

Nouzový stav – uzavření škol do 25.5.2020 

- Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky 

- Rozloučení s páťáky u paní starostky 
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- Třídní výlety v okolí Bohušovic – 3. – 5. třída muzeum automobilů v Terezíně 

PLAVECKÝ VÝCVIK – ukončen úspěšně v únoru 2020 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - 4. třída – online v době uzavření škol  

 

SOUTĚŽE: 

Matematická olympiáda – 5.třída – nedokončeno, uzavření škol 

Matematický klokan – odložen na další školní rok 
 

Plánované zotavovací pobyty – PŘESUNUTY na září 2020. 

Tábor sportovně-turistického kroužku v letošním roce škola nemohla organizovat, pořádal ho 

tedy SOKOL Terezín v termínu 4.7. – 11.7.2020. Škola poskytla vybavení. Tábor vedl Mgr. 

Ivan Kožíšek. 

 

9. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti  

DATUM 

KONTROLY 

ORGÁN CÍL ZÁVADY 

7.10.-

9.10.2019 

Česká školní inspekce 

Ústecký inspektorát 

Zjišťování a hodnocení  

podmínek, průběhu a 

výsledků vzdělávání 

poskytovaného MŠ, 

ZŠ A ŠD. 

Do ŠVP doplnit 

pravidla pro 

zabezpečení výuky 

žáků s SVP – 

DOPLNĚNO. 

Nedostatky v ŠJ – 

špatné plnění 

výživových norem, 

neodhlašování 

odpoledních svačin 

– opakované řešení 

s vedoucí ŠJ, 

následné odvolání  

z funkce. Nová 

vedoucí ŠJ sjednala 

nápravu. 

27.3. – 

9.4.2020 

Město Bohušovice nad 

Ohří 
 

Kontrola 

hospodaření  

za období od 

1.1.2019 – 

31.12.2019 

V pořádku. 

 

 

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               

 

 

 

26 

 

10. Tabulková část  

tab. č. 1:   vývoj v počtu žáků ZŠ (stav k 30.6.2020) 

 

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

třídu 

počet žáků na 

učitele 

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 

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 

2019-2020 111 7 5 22,2 15,85 

 

 

 

POČTY DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ: 

 

tab. č. 2:  vývoj v počtu dětí ve ŠD (stav k 30.6.2020) 

 

školní rok počet dětí fyz.počet 

vych/přepočtených 

počet oddělení 

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 

2019-2020 75 3/2,5 3 
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POČTY DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE: 

 

tab. č. 3:  vývoj v počtu dětí v MŠ (stav k 30.6.2020) 

 

šk. rok počet dětí Počet fyz učitelů/přep počet tříd 

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. - 

13, s podpůrnými 

opatřeními 6) 

8/7,8 4 

2018-2019 90 (dvouletých k 1.9. - 

21, s podpůrnými 

opatřeními 4) 

8/8 4 

2019-2020 87 (dvouletých k 1.9. - 

11, s podpůrnými 

opatřeními 4) 

8/8 4 

 

 

V Bohušovicích nad Ohří dne 27. 9. 2019 

 

                                                                                                   

 

                                                                                                   Mgr. Lenka Matoušovská 

                                 ředitelka školy 
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Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Bohušovice nad Ohří za rok 2019 

 

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 při změně systému financování regionálního školství – UZ 33077 

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

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  
 

 

I. Státní prostředky 

I.1. - výnosy 

 

Přímá dotace na vzdělávání UZ 33353 16.064.576,00Kč 

Podpora financování v ZŠ – UZ 33077 41.255,00Kč 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání – Škola pro život 451.060,00Kč 

Celkem 16.556.891,00Kč 

 

I.2.- náklady 

 

Prostředky UZ 33 353 i ostatní příspěvky byly v celé výši vyčerpány. Pro rok 2019 byla poskytnuta dostačující 

výše dotace na učební pomůcky. 

 

Zdroj Rozpočet Čerpání 

  platy OPPP odvody FKSP Náhr.nem. ONIV 

UZ 33 353 16.064.576,00 11.466.804,00 178.000,00 3.912.056,00 231.485,16 31.260,00 244.970,84 

UZ 33 077 41.255,00 30.379,00 0 10.269,00 607,00 0 0 

UZ 33 063 
Šablony 

451.060,00 0 350.200,00 36.021,00 0 0 64.839,00 

CELKEM 16.556.891,00 11.497.183,00 528.200,00 3.958.346,00 232.092,16 31.260,00 309.809,84 
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II. Provozní prostředky – zřizovatel 

 

II.1. - výnosy 

 

Provozní dotace 2.504.703,00Kč 

Účelové dotace – Město Bohušovice – ples, doprava na letní tábor 10.000,00Kč 

Čerpání rezervního fondu 39.950,00Kč 

Úroky z běžných účtů 2.005,34Kč 

Jiné ostatní výnosy (ztráta učebnic, poškození učebnic) 2.077,00 Kč 

Celkem 2.558.735,34Kč 

 

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 303.252,90Kč 

Spotřeba energií 1.087.845,71Kč 

Opravy a služby 984.393,74Kč 

Povinný podíl OZP 66.858,00Kč 

Ostatní náklady (pojištění dětí, cestovné, penále, daň z příjmu, odpisy. 

Školení, pracovně lékařské prohlídky) 

116.384,99Kč 

Celkem 2.558.735,34Kč 
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III. Vlastní prostředky 

III.1. - výnosy 

 

Tržby z prodeje služeb – školní jídelna 1.179.461,00Kč 

Tržby provozní – školní jídelna 70.745,50Kč 

Tržby z pronájmu – základní škola + tržby šk.ples 62.950,00Kč 

Tržby z prodeje služeb –  úplata MŠ 270.160,00Kč 

Tržby z prodeje služeb – úplata ŠD 48.000,00Kč 

Tržby z prodeje služeb – školní družina – kroužky 75.752,00Kč 

Celkem 1.707.068,50Kč 

 

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 1.179.461,00Kč 

Spotřeba materiálu 170.117,84Kč 

Spotřeba energií 48.598,33Kč 

Služby, opravy + cestovné 160.756,07Kč 

Mzdové náklady 34.733,00Kč 

Náklady - osobní ochranné pomůcky 507,42Kč 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 98.760,19Kč 

Celkem 1.692.933,85Kč 

 

 

IV. Ostatní zdroje 

 
IV.1. - výnosy 

 

Tržby - mzdová režie – školní jídelna  30.312,00Kč 

Celkem 30.312,00Kč 

 

IV.2. - náklady 

 

Mzdové náklady 30.312,00Kč 

Celkem 30.312,00Kč 
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V. Dotace  - Úřad práce 

 
IV.1. - výnosy 

 

Dotace ÚP – mzdy – pomocný pracovník ve školství 101.955,00Kč 

Celkem 101.955,00Kč 

 

IV.2. - náklady 

 

Mzdové náklady 101.955,00Kč 

Celkem 101.955,00Kč 

 

     

 

 

Hospodářský výsledek 

 

Finanční prostředky Poskytnuto Použito Rozdíl 

Státní prostředky 16.556.891,00Kč 16.556.891,00Kč 0,00 Kč 

Provozní prostředky 2.558.735,34Kč 2.558.735,34Kč 0,00 Kč 

Vlastní prostředky 1.707.068,50Kč 1.692.933,85Kč 14.134,65 Kč 

Ostatní zdroje 30.312,00Kč 30.312,00Kč 0,00 Kč 

Dotace – Úřad práce 101.955,00Kč 101.955,00Kč 0,00 Kč 

C E L K E M 20.954.961,84Kč 20.940.827,19 14.134,65Kč 

 

 

 ZŠ a MŠ Křešice na konci roku 2019 skončilo hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši 

14.134,65Kč. Finanční hospodaření je uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem,  

je prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola hospodaření po celý rok. Závazné ukazatele předepsané 

zřizovatelem byly dodrženy. Finanční prostředky byly využity hospodárně, efektivně 

a účelně.  

 

Rozdělení HV za rok 2019:  

Do Rezervního fondu bylo schváleno přidělení částky ve výši:  9.134,65Kč a do Fondu odměn byla převedena 

částka ve výši: 5.000,- Kč 
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Kalendářní rok - Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, 

příspěvková organizace – 1-6/2020 

 

 

I. Státní prostředky + ostatní 
 

schválená dotace na rok 2020 

Platy celkem 12.450.037,00Kč 

OPPP 144.000,00Kč 

odvody 4.256.785,00Kč 

FKSP 249.001,00Kč 

ONIV 200.776,00Kč 

Celkem 17.300.599,00Kč  

 

 

čerpání 1.pololetí 2020 

 
výnosy 
 

Přímá dotace na vzdělávání UZ 33353  8.297.442,46Kč 

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II 218.235,00Kč 

Celkem 8.515.677,46Kč 

 

 

I. 2. - náklady 
 

 

 

Zdroj Čerpání Čerpání 

  platy OPPP odvody FKSP Náhr.nem. ONIV 

UZ 33353 8.297.442,46Kč 5.970.282,00 55.240,00 2.029.480,00 120.853,90 36.239,00 85.347,56 

UZ33063 218.235,00Kč 0 189.600,00 21.474,00 0 0 7.161,00 

CELKEM 8.515.677,46Kč 5.970.282,00 244.840,00 2.050.954,00 120.853,90 36.239,00 92.508,,56 

 

 

I. Provozní prostředky – zřizovatel 

 

Schválená dotace na rok 2020 
Neinvestiční příspěvek na provoz 2.627.000,00Kč  

Neinvestiční příspěvek na nákup ochranných a dezinfekčních prostředků  20.000Kč  

   

Celkem dotace – Město Bohušovice 2.647.000Kč  
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čerpání 1.pololetí 2020 

 

výnosy 

Neinvestiční příspěvek na provoz, energie, mzdy 1.503.769,20Kč 

Úplata ŠD + kroužky 23.962,00Kč 

Úplata MŠ 94.368,00Kč 

Celkem 1.622.099,20Kč 

 

náklady 

Spotřeba materiálu  136.873,82Kč 

DDHM  52.103,00Kč 

Spotřeba energií 393.698,00Kč 

Opravy  95.639,97Kč 

Služby 157.976,62Kč 
 

Ostatní (cestovné, OCHP, školení, pojištění,ostatní nákl.) 27.025,06Kč 

Mzdové náklady – kroužky ŠD  7.325,00Kč 

Poplatky bance z běžných účtů 10.848,00Kč 

Celkem 881.489,47Kč 

 

 

Hospodářský výsledek 1.pololetí 2020 

 

Finanční prostředky Poskytnuto Použito Rozdíl 

Státní prostředky 8.515.677,46Kč 8.515.677,46Kč 0,00 Kč 

Provozní prostředky  

+ úplaty ŠD,MŠ,kroužky 

1.622.099,20Kč 881.489,47Kč 740.609,73 Kč 

Vlastní prostředky ŠJ 385.334,00Kč 380.348,77Kč 4.985,23 Kč 

Hospodářská činnost 32.800,00Kč 5.000,00Kč 27.800,00 Kč 

Ostatní zdroje ŠJ 11.712,00Kč 6.600,00Kč 5.112,00Kč 

Ostatní zdroje - ÚP 42.837,00Kč 48.400,00Kč -5.563,00 Kč 

C E L K E M 10.610.459,66Kč 9.837.515,70Kč 772.943,96 Kč 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Jitka Raclová - ekonomka školy 

 

 

V Bohušovicích nad Ohří, 15.září 2020 
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