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Stručný popis činnosti školy
Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě
škol od 1.9.1996 s identifikačním číslem zařízení IZO: 102798282.
V právních vztazích je samostatným právním subjektem hospodařícím jako
příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem od
1.1.1995 pod identifikačním číslem – IČO: 44555211.
Škola poskytuje základní vzdělání.
Škola má e-mailovou adresu skola@zsmojzir.cz a webové stránky :
www.zsmojzir.cz.
Ředitelem školy byl ve školním roce 2012/2013 Mgr.Karel Bendlmajer,
statutárním zástupcem a zástupcem pro pedagogické záležitosti Mgr.František Bret,
zástupcem ředitele pro provozní záležitosti byl Mgr.Zbyněk Pazdera.
Každoročně byla na škole otevírána přípravná třída pro žáky ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí. Od školního roku 2009/2010 byly kvůli zvýšené potřebě
otevřeny 2 přípravné třídy a tak tomu bylo i v roce 2012/2013.
Dalších devět ročníků bylo rozděleno na: 1. stupeň: 1. – 5. ročník
2. stupeň: 6. – 9. ročník
Vyučování ve všech třídách probíhalo podle školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání „Na jedné lodi“. Třídy byly naplněny maximálně do počtu 24
žáků, ale s průměrem daleko nižším – cca 19 žáků na třídu. Třídy byly děleny na
skupiny podle podmínek školy a charakteru vyučovaného předmětu v souladu
s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Dále byli ustanoveni třídní
učitelé, vedoucí vychovatelka školní družiny, vedoucí MS a PK, správci kabinetů a
odborných učeben. Poradním orgánem ředitele školy byla pedagogická rada, jejímiž
členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci.
Pedagogická rada projednala řády školy a plán práce na školní rok 2012/2013.
Ředitel školy schválil řády odborných učeben, tělocvičen, školního hřiště, program
plaveckého výcviku.
Škola organizovala exkurze, školní výlety a akce související s výchovně
vzdělávací činností.
V zákonem stanoveném rozsahu se žákům bezplatně poskytovaly učebnice a
základní školní pomůcky.
Škola zajišťovala výuku volitelných předmětů a zřizovala zájmové kroužky, jejichž
seznam je součástí této výroční zprávy.
Součásti školy : školní družina se 3 odděleními a ranní družinou, školní jídelna
s vlastní vývařovnou, žákovská i učitelská knihovna.
Rada školy
V průběhu školního roku pracovala rada ve složení Mgr.František Bret, Naďa
Šmahelová – zástupci ped.pracovníků, Růžena Boušková, Karel Kovačik – zástupci
rodičů a Bc.Lenka Jaremová, Mgr.Bc.Jaroslav Mareš – zástupci zřizovatele.
Předsedou byl Mgr. František Bret. Zápisy z jednání jsou k dispozici v elektronické
podobě na webových stánkách školy a v písemné u předsedy rady Mgr.Breta.
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Předpoklady a trend dalšího vývoje
Škola je součástí sídlištní zástavby s převahou obyvatelstva s nižším vzděláním
a sociokulturním znevýhodněním. V obvodu školy dochází k velké migraci obyvatel.
Dále se škola, stejně jako asi všechny sídlištní školy, potýká s jakýmsi cyklickým
vývojem počtu obyvatel sídliště. V předchozích letech bohužel docházelo
k postupnému úbytku žáků. Vliv na tuto skutečnost neměl jen nižší počet prvňáků,
ale celá řada dalších faktorů. Zvyšuje se počet dětí, které ze školy vycházejí v 8.,
někdy i v 7.třídě. Jejich zájem i zájem jejich rodičů o povolení 10.roku školní
docházky a úspěšné zvládnutí základní školy klesá úměrně tomu, jak klesají nároky
středních škol na úroveň přijímaných studentů. A v neposlední řadě žáků ubývá
stěhováním, což je způsobeno snahou jejich rodičů opustit „problémovou“ lokalitu.
Přesto, že vše výše uvedené zůstává v platnosti, trend úbytku se v roce 2012/2013
zastavil a od nového školního roku došlo poprvé po mnoha letech k nárůstu počtu
žáků. Velmi vysoký stále zůstává počet žáků s odkladem školní docházky. Neklesá
ani počet žáků s problematickým chováním a problematickou docházkou.
Neustále stoupá zájem o využití přípravných tříd. Od roku 2009/2010 jsou na
škole otevřeny 2 přípravné třídy, jejichž kapacita je každoročně naplněna.
Momentálně máme povolenu výjimku z počtu dětí, ale do dalších let při udržení
současného trendu už nebudou stačit ani 2 přípravné třídy a budeme zvažovat
podání žádosti o třetí přípravnou třídu. Význam přípravných tříd neustále roste,
sehrávají zcela zásadní roli v adaptaci žáků na školní prostředí. Rozhodně lze
konstatovat, že přípravné třídy plní předpokládaný cíl a prostředky na jejich provoz
se v našem případě určitě vyplácejí.
Škola se snaží na „problematickou“ situaci v lokalitě reagovat spoluprací se
zřizovatelem, úřadem městského obvodu, městskou i státní policií, neziskovými
organizacemi mimo jiné i podáváním projektů a v případě schválení i úspěšnou
realizací projektů.
Kapacita v porovnání s potřebami regionu
Kapacita školy byla v průběhu školního roku s účinností od 1.9.2013 snížena ze
zcela nereálných 850 na 690 žáků, kapacita školní družiny pak ze 150 na 120 žáků. I
tak je stále vyšší než jsou momentální potřeby oblasti, ve které se nachází. Nižší
počet žáků umožňuje vytváření odborných učeben, jejichž počet je již naprosto
dostatečný. Další uvolněné prostory škola pronajímá pro pobočku veřejné knihovny.
Zápis do prvního ročníku školního roku 2013 / 2014
Zápis se konal ve dnech 18.1. a 19.1.2013, dodatečný zápis 7.2.2013, další
zápisy pak dle potřeby. Zapsáno bylo celkem 59 dětí, z toho 1 přešlo na ZŠ
praktického typu, 1 dítě se bude vzdělávat podle § 42, odklad školní docházky má
vyřízeno 16 dětí ( počet žádostí o odklad školní docházky byl původně vyšší – 18 ,
ale 1 dítě se bude vzdělávat podle § 42 a 1 dítěti rodiče zrušili žádost z důvodu jeho
nástupu do 1. třídy), 3 děti se odhlásily z důvodu přestupu na jiné základní školy , 2
děti z jiných základních škol přišly. Do 1. tříd k 1.9.2013 mělo nastoupit 40 nových
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prvňáčků. Vzhledem k opakování dvou žáků
V současnosti je v prvních třídách 43 dětí.

mělo být v prvních třídách 42 dětí.

Do přípravné třídy k 30.8. 2013 bylo původně přihlášeno 37 dětí, ale 1 dítě
z důvodu data narození nemohlo být přijato, další 3 žádosti byly zrušeny ( 1 dítě
nastupuje do 1. třídy , 1 dítě do MŠ a 1 dítě se přestěhovalo) . Od 3 dětí jsme zatím
neobdrželi doporučující zprávu z poradny. Do přípravné třídy k 1.9.2013
mělo
nastoupit 30 dětí. V současnosti škola obdržela další 3 žádosti, upřednostnili jsme
děti s odkladem školní docházky a v přípravných třídách je 32 dětí.
Přijímací řízení
V tomto školním roce ukončilo školní docházku 29 žáků:
- z 9. ročníku
17 žáků
- z 8. ročníku
10 žáků
- ze 7. ročníku
2 žáci
Výsledky přijímacího řízení
Přijato :
Obory s maturitou :
Obory s výučním listem:

28
10
18

Od 1 žákyně nemáme informace, zda středním školám dodala vyplněné přihlášky a
zúčastnila se přijímacího řízení.
Výsledky přijímacího řízení podle studijních a učebních oborů
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Na osmiletá gymnázia se hlásily 2 děti, 1 nebylo přijato.
Péče o integrované žáky a žáky se speciálními vývojovými poruchami učení a
chování ve školním roce 2012 / 2013
Ve škole bylo celkem 37 integrovaných žáků ( z toho 31 žáků se specifickými
poruchami učení a chování, 4 žáci s dysfatickým syndromem, 1 s lehkým
mentálním postižením, 1 s těžkým zdravotním postižením ), na 1.stupni 18
integrovaných a na druhém stupni 19 integrovaných žáků. Do 9 skupin ambulantní
nápravy SPU bylo zařazeno celkem 30 žáků z prvního až devátého ročníku. 8 dětí
docházelo na nápravu 2 x týdně, 22 dětí jednou týdně. Škola vyšla maximálně vstříc
doporučením PPP a připravila takové podmínky pro nápravu SPU, kdy mohlo
docházet na nápravu 38 dětí týdně. Na 1.stupni děti pracovaly pod vedením p.
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učitelek Opatové, Hovorkové, Čepelové , na 2. stupni se dětem věnovaly p. uč.
Žigová, Kunzová, Pazderová. Skupiny byly tvořeny s ohledem na ročníkovou
strukturu dětí. Škola vycházela maximálně vstříc požadavkům PPP a dodržovala
doporučenou dotaci hodin nápravy SPU.
V průběhu roku se učitelé věnovali i dalším 2 žákům se specifickými poruchami
chování a učení, kteří neměli dodatek k integraci.
Ve škole se vzdělávalo podle IVP jedno dítě se sociálním znevýhodněním a jedno
dítě se zdravotním znevýhodněním.
Třídy - školní rok 2012 / 2013 ( stav ke konci školního roku )

PT I.
asist.
PT II.
asist.
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A

Přípravné třídy
Světlana Petrová
Irena Džudžová
Iva Stiborová
Jana Balogová
1.stupeň
Zorka Hovorková Mgr.
Jana Košnárová
Iveta Šolarová Mgr.
Žaneta Morkusová Mgr.
Ingrid Pazderová Mgr.
Martina Najmanová Mgr.
Žaneta Kováčová
Edita Čepelová Mgr.
Radka Krausová Mgr.
Dagmar Opatová
2.stupeň
Radka Kainová Mgr.
Marcela Bromová Mgr.
Veronika Klimková Mgr.
Patricie Randáčková
Veronika Kolompárová Mgr.
Jan Musil Mgr.
Zbyněk Pazdera Mgr.
Netřídní učitelé
Marie Žigová Mgr.
Vojtěch Oliverius Mgr.
Miroslava Kunzová Mgr.
Soňa Hemišová
Marie Zimmermannová Mgr.
František Bret Mgr.
Karel Bendlmajer Mgr.
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Učební plán školy
1. stupeň
/1. – 5. ročník/ ŠVP Na jedné lodi
Učební plán
Týdenní dotace povinných
předmětů

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník
20

21

25

26

26

2. stupeň
/6. – 9.ročník/ ŠVP Na jedné lodi
Učební plán
Týdenní dotace povinných
předmětů

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

28

30

32

32

Volitelné předměty ve školním roce 2012 / 2013
Učební plán byl doplňován volitelnými předměty. Ze široké nabídky volitelných
předmětů byly nakonec vyučovány ty předměty, o které byl mezi žáky i jejich rodiči
největší zájem. Do volitelných předmětů se hlásili žáci napříč 7. až 9.ročníkem, což
jim rozšířilo možnost výběru.
předmět

vyučující

Sportovní výchova – hoši
Sportovní výchova – dívky
Vaření
Výtvarná dílna
Svět Romů
Poznáváme Ústecko

2 skupiny

M.Bromová, K.Bendlmajer
M.Bromová
Ž.Kováčová
R.Kainová
V.Kolompárová
J.Musil

Nepovinné předměty ve školním roce 2012 / 2013
Německy hrou – pro žáky 1. stupně

I.Pazderová
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Mimoškolní volnočasové aktivity – kroužky ve školním roce 2012 / 2013
V průběhu roku bylo žákům umožněno navštěvovat tyto kroužky.

název
Šití
Posilování
Keramika
Výtvarný kroužek 1
Výtvarný kroužek 2
Vaření
Flétna
Kytara
Míčové hry
Florbal I.
Florbal dívky
Florbal II.
Volejbal
Počítačové hry
Miš-maš – taneční kroužek
Aerobik
Orient.tanec I.
Orient.tanec II.
Orient.tanec III.
Pohybové hry
Hrátky s prvňáčky 1

vedoucí
p.Hovorková
p.Pazdera
p.Opatová
p.Hovorková
p.Hovorková
p.Opatová
sl.Najmanová
sl.Najmanová
sl.Krausová
p.Bromová
p.Bromová
p.Bendlmajer
p.Bromová
p.Oliverius
p.Dávidová
sl.Pavlíková
p.Čepická
p.Čepická
p.Čepická
p.Petrová
p.Balogová

Odborná a pedagogická způsobilost učitelů. Potřeba učitelů.
Stav učitelů byl naplněn. Nadúvazkové hodiny vyučovány nebyly, učitelé
v důchodovém věku na škole nevyučovali. Škole dlouhodobě chybí kvalifikovaní
učitelé anglického jazyka a informatiky. Tato situace je průběžně řešena dalším
vzděláváním stávajících pedagogů. Totéž platí i pro výuku chemie. Kvalifikovanost a
aprobovanost výuky se průběžně zvyšuje s tím, jak především vyučující na 1.stupni
postupně dokončují své vzdělání na PF UJEP.
Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy
V tomto školním roce byli všichni žáci vzděláváni podle našeho ŠVP pro ZV „Na
jedné lodi“. Pedagogičtí pracovníci pracovali podle ročních plánů práce, které jsou
přílohou ŠVP. Vzhledem k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým
se mění RVP pro ZV bylo nutné do ŠVP zapracovat změny z tohoto opatření
vyplývající. Při té příležitosti jsme provedli celkovou „revizi“ našeho ŠVP a provedli
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v něm i další úpravy vyplývající z hodnocení pedagogů. Takto upravený ŠVP pak
začal platit od nového školního roku 2013 / 2014.

Pedagogičtí pracovníci k červnu 2013

Jméno
Mgr. Bendlmajer Karel
ředitel školy
Mgr. Bret František
zástupce ředitele
Mgr. Pazdera Zbyněk
zástupce ředitele
Mgr. Zimmermannová Marie
výchovný poradce
I. STUPEŇ
Mgr. Čepelová Edita
Mgr. Hovorková Zorka
Mgr. Najmanová Martina
Košnárová Jana
Kováčová Žaneta
Mgr. Krausová Radka
Mgr. Morkusová Žaneta
Opatová Dagmar
Mgr. Pazderová Ingrid
Petrová Světlana
Stiborová Iva
Mgr. Šolarová Iveta
II. STUPEŇ
Mgr. Bromová Marcela
Hemišová Soňa
Mgr. Kainová Radka
Mgr. Klimková Veronika
Mgr. Kolompárová Veronika
Mgr. Kunzová Miroslava
Mgr. Musil Jan
Mgr. Oliverius Vojtěch
Randáčková Patricie
Mgr. Žigová Marie

Aprobace
RJ – Z

VŠ – PF

Další
způsobilost
pro výuku
SPU

Bi – Z

VŠ – PF

SPU

19 r

1. – 5.

VŠ – PF

SPU

20 r

M–F

VŠ – PF

vých.poradce
SPU

27 r

1. – 5.
1. – 5.
1. – 5.
1. – 5.
ČJ
ČJ
1. – 5.
učitel. MŠ
NJ
učitel. MŠ
SPA
ČJ

VŠ – PF
VŠ – PF
VŠ – PF
student PF
student PF
VŠ – PF
VŠ – PF
SPgŠ
VŠ – PF
SPgŠ

SPU
SPU
spec.ped.
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU

19 r
26,5 r
10 m
11 r
5r
3r
11 r
23,5 r
11 r
27 r
4r
3r

trenér
soc.péče
VV – OV
M–F
ČJ
ČJ – OV
D–Z
M – TV

FTVS – DPS
SOŠ
VŠ – PF
VŠ – PF
VŠ – PF
VŠ – PF
VŠ – PF
VŠ – PF
Gymnázium
VŠ – PF

SPU

15 r
5r
20 r
11 r
4r
22,5 r
5r
13 r
15 r
35 r

NJ – RJ

Vzdělání

VŠ – PF

SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU

Praxe
školství jiná
20 r

0,5 r

0,5 r
4r
0,5 r
1r
3r

11 r
6r

9r

8

ASISTENTKY PEDAGOGA
Balogová Jana
pedag. AP
Džudžová Irena
veřejnopráv.
Soldánová Šárka
administr.
Tučková Marcela
strojní
Pavlíková Lenka
vychov.a soc.
VYCHOVATELKY
Juklová Marie
vychovatel.
Pavlíková Lenka
vychov.a soc.
Šmahelová Naďa
vychovatel.
MATEŘSKÉ A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
Mgr. Bendlmajerová Radka
ČJ – OV
Mgr. Fridrichová Zuzana
1. – 5.
Mgr. Groulíková Hana
Bi – Ch
Mgr. Kafková Petra
ČJ – D
Zaujecová Ivana
sociál.služby

SPgŠ
TRIVIS-SVA
SOŠ
SPŠ
SPgŠ

AP
AP
AP

SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
VŠ – PF
VŠ – PF
VŠ – PF
VŠ – PF
SOŠ

7r
18 r
10 m
10 m
3r

6r
9r
20 r

23 r
3r
25 r

SPU

13 r
10 r
17 r
11 r
7,5 r

0,5 r
1r

Mimo kurzy a školení uvedené v tabulce se níže uvedení zaměstnanci po dohodě
s vedením školy zabývají následujícími formami dlouhodobého studia.
Pedagogické studium -

p.Randáčková

Studium na PF UJEP -

p. Košnárová
sl. Kováčová

Od září 2013 pak zahájila studium na PF UJEP i p.Hemišová.

Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2012 / 2013
ŠD je zájmový úsek školy s volnější organizační strukturou pro žáky školy. Klade
důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam
pobyt ve skupině dětí, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a vlastnostmi
a také děti s různými specifickými poruchami.
Činnost školní družiny přímo vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha
o vytvoření kvalitního místa, ve kterém dochází k rozvoji metodiky aktivit dětí tak, aby
se dále rozvíjela jejich přirozená individuální osobnost. Školní družina je také
místem pro radost a místem pro komunikaci vychovatelky s rodiči.
Základem výchovně vzdělávací práce naší školní družiny bylo vytvoření pocitu
zázemí dětem, zprostředkovávání takových činností, při nichž děti objevovaly samy
sebe ve světě her.
Vychovatelky ve školní družině nabízely dětem smysluplné využití jejich volného
času, zajišťovaly pro ně odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti. Dávaly každému
dítěti možnost rozvíjet svou výtvarnou a manuální zručnost, fyzickou zdatnost a
psychické a sociální schopnosti.
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Mimo činnost výchovně vzdělávací plnila ŠD funkce sociální, tzv. bezpečný
dohled nad dětmi po určitou dobu před nebo po skončení vyučování (školní zájmové
kroužky).
Příprava na vyučování probíhala převážně formou didaktických her, soutěží, kvízů,
tematických vycházek a dalších činností, které upevňovaly a rozšiřovaly poznatky
získané ve školním vyučování.
Při všech činnostech školní družiny bylo dbáno na bezpečnost dětí.
Ve dnech 24.9.2012 – 3.10.2012 a 2.4.2013 – 22.4.2013 z důvodu nemoci
vychovatelky N. Šmahelové bylo III. oddělení rozděleno do I. a II. oddělení. Služby
byly rozděleny a provoz družiny zajištěn.
Organizační zařízení :
 po celý rok byl provoz od 6 ti hod. do 17 ti hod., v době prázdnin je ŠD podle
vyhlášky Magistrátu uzavřena, v případě ředitelského volna je provoz
v družině dle potřeb rodičů zajištěn
 počet oddělení : ráno 1, odpoledne 3
 počet vychovatelek : 3
 počet zapsaných dětí se v průběhu roku měnil, nejvíce zapsaných dětí bylo
70, nejméně 55, celkem ŠD využilo 79 dětí
 od 29.4.3013 vychovatelka L. Pavlíková pracuje v družině na poloviční úvazek
Na činnost ŠD přispělo SRPŠ částkou 3 000,- Kč, z peněz na učební pomůcky si
družina zajistila nákup hraček do každého oddělení (v celkové hodnotě rovněž
3 000,- Kč).
Úkoly výchovně vzdělávací práce byly průběžně plněny dle plánu a v rámci
objektivních možností. Byla vedena předepsaná dokumentace, vychovatelky se
průběžně domlouvaly na činnostech a konzultovaly navzájem metodické postupy
v daných situacích.
V dubnu se vychovatelka M.Juklová zúčastnila školení „Nápady a náměty v
přírodě”.
Vychovatelky se podílely či připravily zajímavé akce :
 „Cesta pohádkou” – akce s přespáním ve škole (všechny vychovatelky)
 Mikulášská besídka
 Vánoční besídka
 Zimní sporty a závody
 „Sněhový sochař”
 „Vynášení Morany” – rozloučení se zimou
 „Týden domácích mazlíčků” – děti si donesly svá domácí zvířátka, o které
jsme se společně starali (morčata, králíky, křečky, papouška, rybičky, želvu,
obřího šneka...)
 „Večer plný zábavy”– akce s přespáním ve škole (všechny vychovatelky)
 Rej čarodějnic
 Netradiční sporty
 Exkurze do hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů v Mojžíři s ukázkou a
popisem techniky a vybavení a také se zábavnými atrakcemi pro děti
V průběhu roku vychovatelky s dětmi vyráběly různé dárky :
 práce s přírodními materiály (např. : Pařízkoví skřítci)
 k Vánocům – práce s keramickou hlínou
 k zápisu dětí do 1. tříd
 kVelikonocům
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 ke Dni matek
 tTematicky k ročním obdobím
Vychovatelky zajišťovaly pravidelnou kontrolu a údržbu hřiště ŠD :
 v době podzimních prázdnin se vychovatelky M.Juklová a N.Šmahelová
věnovaly práci na hřišti ŠD – ochranné lazurovaní nátěry všech herních prvků,
zdobné nátěry patek konstrukcí, stolků, sedáků houpaček a některých dalších
prvků. Dále vychovatelky provedly zástřihy keřů, odstranění suchých květin a
větví, rytí záhonů a obrývání stromků
 vychovatelka M. Juklová ušila ochrannou síť na pískoviště (z ochranných sítí
na lešení – zajistil p. Pazdera)
 dezinfekce pískoviště na jaře, dotažení a kontrola všech spojovacích prvků na
sestavě houpaček a průlezek
 dosetí travního semene na svahu
Družina spolupracovala v průběhu školního roku s rodiči, TU, vedením školy,
školní knihovnou a vedoucími kroužků.

Metodika primární prevence
Metodika primární prevence probíhala podle předem stanoveného plánu. Funkce
metodika byla opět rozdělena mezi 2 pracovnice. MPP pro 1.stupeň byla Dagmar
Opatová a pro 2.stupeň Mgr.Miroslava Kunzová.
Zpráva školního MPP pro 1.stupeň za školní rok 2012 / 2013
Září
Aktualizovány a doplněny nástěnky primární prevence o nové informační letáky a
aktuální informace o volnočasových aktivitách ve škole – zájmové kroužky.
Zahájena činnost zájmových kroužků, vč. žáků z obou přípravných ročníků.
Zajištěny preventivní činnosti pro následující školní rok – besedy s Policií ČR.
Pokračujeme v projektu Zlepši se! – zaměřeném na kázeň, pořádek ve třídách a
šatnách.
Příprava soutěže školy ve sběru starého papíru a elektroodpadu.
Žáci se spolupodíleli na výzdobě jednotlivých tříd, formou služeb zodpovídají za
pořádek ve třídě. Ve 4.- 5. ročnících uvědoměle šetříme elektrickou energií a vodou.
Rozbor vyhodnocení testů z dopravní výchovy, pokusíme se zlepšit výsledky.
Zahájeny projekty jednotlivých tříd „Poznáváme Ústí n.L. a okolí“ – turistika,
poznávání.
12.9. Sběr papíru
18.9. Třídní schůzky
19.9. Došlo k poškození sanitárního zařízení na chlapeckých WC v přízemí 1.
stupně.
Záležitost vyšetřována třídními učiteli i zástupci vedení školy. Viník se však
nepřiznal.
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Provedeny preventivní pohovory v jednotlivých třídách s cílem předcházet
záměrnému ničení zařízení školy.
20. 9. Návštěva centra YMCA v Krásném Březně – sportovní a zábavné činnosti –
5.A
26. 9. Exkurze do pobočky SVK – 5.B
Přednášky a besedy s Policií ČR:
24. 9. Přípravné třídy 1, 2
25. 9. Třídy 1.A, 1.B
26. 9. Třídy 2.A, 2.B
27. 9. Třídy 3. A, 3.B, 4.A, 4.B
Projekt „Poznáváme ÚL a okolí“ – 4.A,B - hrad Střekov a Brná
Říjen
ŠMP doporučil dalším ročníkům 1. stupně i 6. třídám 2. stupně návštěvu ve
volnočasovém centru YMCA, neboť se akce u žáků setkala s velkým zájmem.
Zahájen projekt „Děti a právo“.
1. 10. Konzultační hodiny s kurátorkou
2. 10. V rámci projektu „Poznáváme naši vlast“ – výlet 5.B do Prahy
3. 10. Projekt „Poznáváme ÚL a okolí“- třídy 3.A,B – Hrad Střekov a zdymadla
TGM
11. 10. Exkurze do pobočky SVK – 4.A,B
19. 10. Projekt „Poznáváme ÚL a okolí“- třídy 4.A,B – Erbenova vyhlídka
17. 10. Návštěva volnočasového centra YMCA v Krásném Březně – 5.B
24. 10. Den recese: Soutěž o „Nejlepší elektroúčes“ a „Nejlepší třída a jednotlivci ve
sběru elektroodpadu“ – celoškolní akce v aule ZŠ
25.- 26. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. Návštěva představení „Nová dobrodružství veverky Zrzečky“ – přípr. třídy,
1.A,B, 2.A,B

Listopad
5.11. Konzultace kurátorky – projekt „Děti a právo“
20.11. Exkurze do planetária a botanické zahrady v Teplicích – 5.A
26.11. Pořadatelství základní skupiny florbalu IV. chlapců
V průběhu měsíce příprava vánočních trhů.
Akce – šetření energií se zaměřením na osvětlení tříd a šaten.
Prosinec
Téma primární prevence na měsíc prosinec – Člověk a zdraví – zdraví a nemoc
1.12.
3.12.
5.12.
10.12.

Světový den boje proti AIDS – připomenuto v hodinách PRV,VL,PŘV
Projekt „Děti a právo“ – konzultace s kurátorkou
Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně a MŠ, spolupráce s 9.A
Světový den lidských práv – připomenut v PRV, VL
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11.12.

14.12.
17.12.
21.12.

Den otevřených dveří, třídní schůzky SRPŠ
Školní vánoční trhy v jídelně školy
Ukázky volnočasových činností dětí 1. stupně
Besídky přípravných tříd
Projekt „Poznáváme Ústecko“ – zámek Trmice – 4.AB
Školní diskotéka v aule
Vánoční besídka žáků 1. stupně v aule školy
Připomenuty tradice a rodinné hodnoty, třídní vánoční besídky

V průběhu měsíce pokračovala kontrola šaten a učeben v rámci projektu „Zlepši
se!“
Leden
Téma měsíce na měsíc leden – Režim dne, osobní hygiena (zdravý spánek,
odpočinek).
Příprava kulturních akcí pro žáky 1. stupně.
Pokračování spolupráce s MĚSTSKOU POLICIÍ.
7.1.
11.1.
11. – 12.1.
18. – 19.1.
23.1.

Konzultační hodiny kurátorky – projekt „Děti a právo“
Návštěva planetária a hvězdárny Teplice – 5.B
Volby prezidenta ČR – spolupráce žáků při přípravě voleb. místností
Zápis žáků do 1. tříd – spolupráce žáků 9. tříd
Pedagogická rada – zhodnocení 1. pololetí škol. roku, celkový výskyt
rizikového chování žáků, řešené problémy, splnění úkolů
25.– 26.1. 2. kolo voleb prezidenta ČR - spolupráce žáků při přípravě voleb.
místností

Zajišťování nových seminářů pro další vzdělávání pedagogů, zaměřených
sociální komunikaci a práci s problémovými dětmi.
Spolupráce s dalšími organizacemi dle možností školy.

na

Únor
1.2.
4.2.
5.2.
11. a 12.2.
12. a 13.2.
19. a 20.2.
20.2.
21.2.

Pololetní prázdniny
Světový den proti rakovině – připomenuto v hodinách prvouky,
přírodovědy.
Konzultace s kurátorkou v rámci projektu „Děti a právo“
Dopravní výchova pro 4. třídy – teoretická část, spolupráce s policií ČR
Exkurze přípravných tříd I.,II. do Masarykovy nemocnice
Exkurze 1. tříd do Masarykovy nemocnice
Školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně v aule školy
Maškarní karneval žáků 1. a 4. tříd v aule školy

V průběhu měsíce února zahájena Mojžířská florbalová liga.
Březen
1.3.

Maškarní karneval 5.B
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4.3.
„Děti a právo“ – konzultace s kurátorkou
11.3. – 17.3. Jarní prázdniny
21.3.
Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace – připomenuto
tř. učiteli v hodinách prvouky a vlastivědy
22.3.
„Večer plný zábavy“ – akce školní družiny spojená s přespáním ve škole
23.3.
Účast žáků školy v oblastním kole přehlídky dětských recitátorů v DDM
Ústí n.L.
28.3. – 29.3. Velikonoční prázdniny
V měsíci březnu probíhala Mojžířská florbalová liga.
Zahájena příprava programu školní „Akademie“.
Duben
8.4.
16.4.
17.4.
19.4.
23.4.
25.4.
30.4.

Konzultace s kurátorkou v rámci projektu „Děti a právo“
Třídní schůzky se společnou informativní částí
Školní kolo McDonald’s Cupu pro 2.a 3. třídy – sportovní akce
v kopané a vybíjené
Den Země (22.4.) – úklidové akce, recyklovaní a exkurze do čistírny
odpadních vod
Účast vybraných žáků v krajském kole soutěže Košík plný rozumu
Kulturní představení skupiny Pernštejni „Přemyslovci na českém trůně“
– akce, která se již v minulosti osvědčila, vhodné zapojení žáků do
programu
Tradiční oblíbená akce žáků 1. stupně – Čarodějnický den

V průběhu měsíce dubna pokračovala příprava programu školní akademie a
probíhala Mojžířská florbalová liga.
Květen
6.5.
7.5.
8.5.
12.5.
15.5.
27.5.
31.5.

Účast žáků 2. a 3. tříd v okresním kole Mc Donald’s Cupu
Mc Donald’s Cup – účast žáků 4. a 5. tříd v okresním kole
Připomenut státní svátek
Den matek – připomenuto v hodinách PR, VL
Následně žákům připomenut Mezinárodní den rodiny
V rámci dopravní výchovy se žáci 4.A zúčastnili akce na
dopravním hřišti
Připomenut žákům Světový den bez tabáku

V měsíci květnu byli někteří žáci 5. ročníků připravováni k přijímacím zkouškám
na víceletá gymnázia. (Úspěšně přijat Jan Kolankiewicz z 5.B)
Červen
1.6.
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.

Připomenut Mezinárodní den dětí
Konzultace s kurátorkou v rámci projektu „Děti a právo“
Návštěva dopravního hřiště - 4.B (dopravní výchova)
Exkurze do skleníku PF UJEP – třída 3.A
Exkurze do skleníku PF UJEP – třída 3.B
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7.6.
12.6.
18.6.
21.6.
25.6.
28.6.

Dopravní výchova – třída 4.A – dopravní hřiště
závěrečná exhibice Mojžířské florbalové ligy vč. předávání cen
Exkurze přípravné třídy I. do Masarykovy nemocnice
Školní akademie v Národním domě – ukázky činností žáků celé školy
Exkurze přípravné třídy II. do Masarykovy nemocnice
Ukončení činnosti zájmových kroužků, skupin doučování a AN SPU
Přebor školy ve stolním tenise
Sportovní den žáků 1. stupně
Slavnostní rozloučení se školním rokem, rozdávání vysvědčení

Během měsíce června uskutečnily jednotlivé třídy exkurze a výlety dle
samostatného uvážení, mnohé akce byly však z důvodu velkých povodní odloženy
nebo zcela zrušeny v zájmu bezpečnosti dětí. Proběhly rovněž každoroční branné
dny tříd 1. stupně se zaměřením na bezpečnou cestu do školy, první pomoc a
zvládání zátěžových situací.
Zpráva školního MPP pro 2.stupeň za školní rok 2012 / 2013
Srpen
Projekt „Rozsvit´ se!“ (instalace světel s pohybovým čidlem s cílem zvyšování
bezpečnosti ve škole a jejím okolí) - podání žádosti o dotaci
(M.Kunzová, K.Bendlmajer).
Září
Příprava minimálního preventivního plánu (MPP) pro nový školní rok 2012/2013 navázání kontaktů s ostatními složkami, které provádějí preventivní aktivity - Policie
ČR, Člověk v tísni,…
Zahájena činnost zájmových kroužků ve škole.
18. 9. - třídní schůzky - informační letáček s nabídkou kontaktů, seznámení
rodičů se strategií školy v oblasti primární prevence.
19.9. - seminář Kyberšikana, PPP Ústí nad Labem, lektorka: Mgr. Nina
Moravcová z PPP Plzeň - doporučení připravit plán pro řešení případné kyberšikany
ve škole (účast: M.Kunzová).
25.9. - Setkání kurátorů se zástupci ústeckých škol, účast: M.Kunzová,
M.Zimmermannová, informace a nabídky v oblasti prim. prevence od různých
organizací (Amnesty International, Středisko výchovné péče, Odbor sociálních věcí
Magistrátu Ústí nad Labem, Policie ČR o drogové problematice).
Příběhy bezpráví - měsíc filmu na školách - informace o projektu org. Člověk v
tísni, k realizaci projektu bylo nutné sehnat pamětníka na besedu, ale to se
nepodařilo, a proto tento projekt nebylo možné realizovat (M.Kunzová,
V.Kolompárová).
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Projekt „Rozsvit´ se!“ - informace o přidělení dotace 15 000,- Kč (M.Kunzová,
K.Bendlmajer).
Odeslán dotazník (Mgr. Petře Vaverkové, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
Krajský úřad Ústeckého kraje) jako podklad pro vznik Krajského akčního plánu
prevence (M.Kunzová):

Riziková oblast
1. Návykové látky
2. Rizika v dopravě
3. Poruchy příjmu potravy
4. Alkohol
5. Syndrom CAN
6. Školní šikanování
7. Kyberšikana
8. Homofobie
9. Extremismus, rasismus,
xenofobie
10. Vandalismus
11. Záškoláctví
12. Krádeže
13. Tabák
Jiné – specifikujte:

Kterou z těchto oblastí jste
řešili u žáků vaší školy
nejčastěji?
4
1
1
3
1
4
2
1
1
4
5
2
5

Kterou z nabídnutých
rizikových oblastí
považujete za
nejproblematičtější?
THC
x
x

x
x

Říjen
1.10. - zahájen projekt Děti a právo - konzultační hodiny kurátorky J.Princové.
5.10. - porada ŠMP, účast: M.Kunzová, D.Opatová - aktuální informace z PPP z
oblasti primární prevence, nabídka SVP - programy primární prevence pro školy práce se třídou, metodická pomoc učitelům a komerční nabídka Mgr. Zdeňka
Kubálka - Socioklima s.r.o. - prezentováno jako jednoduchá, rychlá a velmi praktická
forma diagnostiky školních tříd, škola získá přehled o situaci ve třídě, ale také
doporučení pro další práci se skupinou i s jednotlivcem.
Práce na MPP pro školní rok 2012/2013 (loňský MPP přepracován a doplněn o
nové části - M.Kunzová, D.Opatová).
Policie ČR - besedy tříd 2. stupně s p.Štěpánovou: Právní vědomí, domácí násilí,
šikana a kyberšikana, drogy (17. 10. - 6.B, 7.A, 19.10. - 9.A, 7.B,8.A, 22.10. - 6.A,
8.B).
24.10. - Den recese - spojení soutěže o nejlepší elektoúčes účes se sběrem
elektroodpadu v projektu Recyklohraní.
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24.10. - pedagogická rada - pedagogický sbor informován o nabídkách ze Setkání
kurátorů se zástupci škol a o materiálech z org. ČLOVĚK V TÍSNI (VHS, DVD,
brožury) - k dispozici vyučujícím, možnost individuální prezentace (M.Kunzová).
Listopad
Program O dospívání a menstruaci v rámci Pč (dívky 8. tříd) s využitím materiálů
společnosti Johnson&Johnson, dívkám rozdány balíčky od této společnosti (vzorky
tamponů a informační brožurka).
5. 11. - projekt „Děti a právo“ - konzultační hodiny s kurátorkou p.J.Princovou +
přednášky kurátorky pro 8. třídy.
14.11. - seznámení pedagogických pracovníků s MPP pro nový školní rok
2012/2013 na čtvrtletní pedagogické radě, MPP umístěn na internetových stránkách
školy (M.Kunzová).
Řešené projevy RCH s využitím upraveného dotazníku (výše uvedeného podkladu
pro vznik Krajského akčního plánu prevence):
Riziková oblast
Řešeno v 1. čtvrtletí:
1. Návykové látky
THC - D.Daňo (8.A), K.Kovačiková
(8.A), M.Koky (7.A)
2. Rizika v dopravě
3. Poruchy příjmu potravy
J.Sakajtová (8.A)
4. Alkohol
5. Syndrom CAN
K.Kovačiková (8.A)
6. Školní šikanování
R.Král (6.A)
7. Kyberšikana
8. Homofobie
9. Extremismus, rasismus,
xenofobie
10. Vandalismus
11. Záškoláctví
K.Česká (8.A), M.Demeterová (6.A),
L.Danč (7.B), O.Claverová (8.B),
T. Kristóf (8.A), K.Kovačiková (8.A),
J.Košík (6.B), Žolták (7.B)
12. Krádeže
13. Tabák
Jiné – specifikujte:

L.Otradovský (8.B) - slovní napadení učitele,
K.Česká (8.B) - agresivita vůči spolužákům,
M.Koky (7.A) - rvačka se spolužákem, urážka vyučující,
nevhodné chování ve výuce
(pohyb ve slipech ve třídě,…),
hraní kostek o peníze o přestávce na 2.stupni
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Přesun termínu přednášek o alkoholu pro 7. a 8. třídy na 2. pololetí.
Nové materiály org. Člověk v tísni o životním prostředí
testování pro 1. stupeň - předáno D. Opatové.

s nabídkou lektora a

Spolupráce s Amnesty International - objednán časopis, další spolupráce bude
probíhat ve 2. pololetí (využití nabídky z akce Setkání kurátorů).
23.11. - Multipolis - školení koordinátora (M.Kunzová), očekávaná
deskové hry s preventivní tematikou v lednu/únoru 2013.

distribuce

Odeslán dotazník k programu O dospívání a menstruaci společnosti Johnson&
Johnson (M.Kunzová).
V 5.- 6. třídách proběhl průzkum vnímání závislostí k projektu Řekni drogám NE!,
který probíhá ve spolupráci s VZP ČR po celé ČR (výsledky průzkumu budou k
dispozici na webových stránkách projektu www.reknidrogamne.cz).
Projekt Rozsvit´ se! - realizace - instalace světel s pohybovým čidlem odbornou
firmou (Z.Pazdera).
Prosinec
3.12. - Děti a právo - konzultační hodiny s kurátorkou.
3.12. - projekt „Červená stužka“ - boj proti AIDS - p.uč. R.Kainová + 8.B (vybráno
1 300,- Kč, peníze poslány na účet Domu světla).
5.12. - mikulášská nadílka žáky 9. třídy v místní MŠ a na 1. stupni ZŠ.
11.12. - 16,00 - 19,00 den otevřených dveří + schůzky SRPŠ + školní vánoční trhy.
14.12. - plánovaná beseda s HIV pozitivním člověkem - zrušena ze strany
přednášejícího (náhradní termín ve 2. pololetí - předběžně 11.2.2013).
14.12. - vánoční diskotéka.
Nové materiály org. Člověk v tísni o životním prostředí s nabídkou lektora (zatím
nevyužito) a testování pro 1. stupeň a 2. stupeň - předáno vyuč. Př (dotazníky k
projekci odeslány - na 2. stupni projekce dokumentu Ti druzí v 9.A v rámci Př 3.12. F.Bret).
Podána žádost o dotaci na rok 2013 na Magistrát města Ústí nad Labem na
sportovní den a akademii ( M.Kunzová, K.Bendlmajer) - dotaci se nepodařilo získat.
Projekt Rozsvit´ se! - dokončení realizace - instalace světel s pohybovým čidlem
odbornou firmou (Z.Pazdera).
Leden
7.1. - Děti a právo - konzultační hodiny s kurátorkou.
Podána žádost do PPP Ústí nad Labem o program Jak se nestát závislákem pro
6. třídy, žádost přijata, termín bude dohodnut (M.Kunzová).
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Čas proměn - škola obdržela balíčky vzorků vložek pro dívky 6. tříd - předáno
dívkám -TU.
Existence - lidskoprávní časopis pro mladé - škola obdržela zásilku 30 kusů od
organizace Amnesty Internatinal - příslušní vyučující seznámeni, průběžně využíváno
ve výuce ČJL, VKO, D,…
Řešené projevy RCH s využitím upraveného dotazníku:
Riziková oblast
Řešeno v 2. čtvrtletí:
1. Návykové látky
2. Rizika v dopravě
3. Poruchy příjmu potravy
4. Alkohol
5. Syndrom CAN
K.Kovačiková (8.A)
6. Školní šikanování
7. Kyberšikana
8. Homofobie
9. Extremismus, rasismus,
xenofobie
10. Vandalismus
11. Záškoláctví

12. Krádeže
13. Tabák
Jiné – specifikujte:

M.Demeterová (6.A),
D.Ferenc (7.B), K.Horváthová (7.B),
O.Claverová (8.B), L.Otradovský (8.B),
A.Tatayová (8.A)
Kouření na dívčích záchodech - viník neodhalen
M.Benešová, T. Stiborová (8.B) - nekázeň, drzé
chování + další případy nekázně a drzosti - viz.
udělená kázeňská opatření

Distribuce deskové hry Multipolis.
Únor
Multipolis – zařazení hry s preventivní tematikou do výuky,
koordinátorka M.Kunzová + další pedagogové zaškoleni, ze zprávy o průběhu:
„Koordinátorka individuálně seznámila se hrou jednotlivé vyučující – v případě
vhodného předmětu ( VKO, ČJL,…, dále v případě jejich zájmu ) – ve škole těmto
vyučujícím vysvětlila pravidla a také je, podle možnosti, pozvala na ukázku do třídy,
kde hra probíhala. Také byly sehrány cvičné hry mezi pedagogy a zájemci si hru
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zapůjčili domů, aby se ještě s pravidly seznámili prakticky. Sady her jsou ve škole
uloženy u koordinátorky a jsou k dispozici vyučujícím dle zájmu a potřeby, např. při
nápravě SPU, na suplovaných hodinách,… Celý pedagogický sbor bude informován
na čtvrtletní pedagogické radě (duben 2013).“
4.2. - program Jak se nestát závislákem pro 6. třídy v PPP Ústí nad Labem, 6.A +
TU, 6.B + M.Kunzová.
4.2. - Světový den boje proti rakovině (připomenuto v hodinách VKO...).
5.2. - projekt „Děti a právo“ - konzultace s kurátorkou.
11.2. - 9,00 - 11,00 beseda s HIV pozitivním člověkem z Domu světla pro 7. - 9.třídy
M.Kunzová (přínosná akce).
Březen
4.3. - „Děti a právo“ - konzultace s kurátorkou.
Seznámení (elektronická informace, rozeslala M.Kunzová) pedagogických
pracovníků s možností podání žádosti o dotaci v Programu na podporu aktivit
v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2013 pro školy a školská zařízení:
Dotační program
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2013“
20.3. - Jeden svět - festival dokumentárních filmů o lidských právech, Projekce 2 pásmo dokumentárních filmů - 9.A + TU (akce vnímána jako průměrná).
21.3. - Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace (TU, VKO...).
Multipolis - společnosti Scio podána zpráva koordinátorkou o projektu,
ze zprávy o průběhu ( koordinátorka M.Kunzová):
„Hlavní obtíže při implementaci projektu Multipolis do výuky:
Spádovou oblastí naší školy je okrajové sídliště Mojžíř s velkou částí obyvatelstva
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, což se projevuje i ve škole, např.
výskytem rizikového chování, celkovými podprůměrnými studijními výsledky a
negativním vztahem některých žáků ke vzdělání a nízkou úrovní čtenářských
dovedností (také máme mnoho žáků se speciálními poruchami učení, např. dyslexie
a poruchy pozornosti ) – tito žáci mají ve velké skupině se hrou problém – nedokáží
sami číst ostatním a soustředit se svoje řešení – těmto žákům se nejlépe osvědčilo,
pokud hru řídil a vše četl učitel. Pak překvapivě některé tyto žáky hra zaujala,
dosahovali dobrých výsledků a hodnotili ji jako zajímavou. Menší část prospěchově
slabých žáků hru těžko chápala, nedokázala se na ni soustředit a měla tendenci
podvádět.“
Existence - lidskoprávní časopis pro mladé - škola obdržela další zásilku 30 kusů
od organizace Amnesty Internatinal - příslušní vyučující seznámeni, průběžně
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využíváno ve výuce ČJL, VKO, D,…+ objednána metodická příručka Lidská práva
ve výuce, po distribuci k dispozici ve sbírce OV (M.Kunzová).
Košík plný rozumu - školní kola v průběhu března, v dubnu dokončení, soutěž v
deskové hře s tematikou zdravého životního stylu a zdravé výživy ve 4. - 7. třídách
(Z.Pazdera, R.Krausová - 1. stupeň, M.Kunzová - 2.stupeň), 20 kusů deskové hry
zůstalo ve škole k dalšímu preventivnímu využití (2.stupeň 10 kusů v kab. českého
jazyka u M.Kunzové).
Duben
Podána žádost o dotaci v dotačním programu Prevence rizikového chování
v Ústeckém kraji v roce 2013 s projektem „S Gipsy to můžeš dokázat!“ v rámci
předmětu podpory:
- Začlenění programů specifické primární prevence do výuky (středně a dlouhodobé,
navazující aktivity (M.Kunzová, dotaci se nepodařilo získat).
8.4. - projekt „Děti a právo“ - konzultace s kurátorkou.
Řešené projevy RCH s využitím upraveného dotazníku:
Riziková oblast
Řešeno v 3. čtvrtletí:
1. Návykové látky
2. Rizika v dopravě
3. Poruchy příjmu potravy
4. Alkohol
5. Syndrom CAN
K.Kovačiková (8.A)
6. Školní šikanování
7. Kyberšikana
8. Homofobie
9. Extremismus, rasismus,
xenofobie
10. Vandalismus
11. Záškoláctví

12. Krádeže
13. Tabák
Jiné – specifikujte:

B.Miko (6.A), J.Jano (7.A),
K.Kovačiková (8.A), D.Daňo (8.A),
A.Tatayová (8.A)

rvačka o přestávce mezi J.Janem (7.A) a J.Košíkem
(6.B) kvůli soukromému konfliktu mimo školu (+ na
internetu),
+ další případy nekázně a drzosti - viz. udělená
kázeňská opatření
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Den Země - 19. 4. - celodopolední program všech tříd 2. stupně:
6.A,B - aktivity k projektu Recyklohraní + exkurze do Sběrného dvora společnosti
AVE
7.A - aktivity k projektu Recyklohraní + exkurze do skleníků Pedagogické fakulty
7.B - aktivity k projektu Recyklohraní + úklid v areálu školy
8.A - aktivity k projektu Recyklohraní + exkurze do ČOV v Neštěmicích
8.B - aktivity k projektu Recyklohraní + exkurze do Sběrného dvora společnosti
AVE
9.A - exkurze do Sběrného dvora společnosti AVE + úklid v areálu školy
Recyklohraní - probíhala soutěž ve sběru elektroodpadu - nejlepší třída: 6.B,
nejlepší výsledek: Denisa Fleková (6.B) + Recyklopohádky - obrázek (ilustrace
k ekologické pohádce), nejlepší práce zaslané k posouzení na internetové stránky
Recyklohraní: Naděžda Dunová (6.B), Alexandr Haluška (8.A), Sabina Pokorná
(8.A).
Košík plný rozumu - krajské kolo 23.4. na ZŠ, Mírová 2734/4, 400 11 Ústí nad
Labem - Severní Terasa, doprovod: M.Kunzová
Účast: D.Miko (za 6.třídy), V.Sahulová (za 4.třídy), P.Česká (za 7.třídy), E.Duna (za
5.třídy) neúčast - nemoc
Umístění: D.Miko v kat. 6. tříd - 3. místo, V.Sahulová v kat. 4. tříd - 2. místo, žádný
postup do národního kola.
Květen
12.5. - Den Matek - připomenuto žákům (TU, VKO, ŠMP...).
15.5. - Mezinárodní den rodiny - připomenuto žákům (TU, VKO, ŠMP...).
31.5. - Světový den bez tabáku - připomenuto žákům (TU, VKO, ŠMP...).
31.5. - přednášky o alkoholu pro 7. - 8. třídy: Než užiješ alkohol, použij svůj mozek
(akce vnímána jako nepříliš přínosná).
Svět očima dětí (preventivní soutěž Ministerstva vnitra ČR) - poslána práce
N.Dunové (6.B) na téma Mladí proti nenávisti on line (žádná zpráva o výsledku).
Mluvme spolu (nadace VIA, fond T-Mobile) - podán stručný záměr žádosti o
dotaci na zbudování komunitního centra s negativním výsledkem (M.Kunzová).
Červen
1.6. - Mezinárodní den dětí - připomenuto žákům (TU + VKO).
14.6. - projekt Děti a právo - konzultace s kurátorkou (termín přesunut kvůli
povodním, projekt ukončen pro tento školní rok s příslibem další spolupráce, v
průběhu 2. pololetí došlo k postupné změně osoby kurátorky - p.J.Princovou
nahradila p.G.Savková).

22

Podána žádost k projektu S Gipsy to můžeš dokázat! podle „Výzvy k předložení
žádostí o finanční podporu z FONDU PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ
NAD LABEM v roce 2013“ (M.Kunzová).
Řešené projevy RCH s využitím upraveného dotazníku:
Riziková oblast
1. Návykové látky
2. Rizika v dopravě
3. Poruchy příjmu potravy
4. Alkohol
5. Syndrom CAN
6. Školní šikanování
7. Kyberšikana
8. Homofobie
9. Extremismus, rasismus,
xenofobie
10. Vandalismus
11. Záškoláctví
12. Krádeže
13. tabák
Jiné – specifikujte:

Řešeno ve 4. čtvrtletí:

Projevy vzniku možné šikany vůči novému žáku
Tomášovi Čarnému (7.B)

A.Tatayová (8.A)
L.Danč (7.B)
Marek Koky (7.A) - nevhodné chování + drzé chování,
Denis Wild (7.A) - drzé chování,
Dominik Otradovský (8.B) - drzé chování
k vyučujícím
+ další případy nekázně a drzosti - viz. udělená
kázeňská opatření

Celkový přehled za školní rok 2012/13:
Riziková oblast
Řešeno ve školním roce 2013/14:
1. Návykové látky
THC - D.Daňo (8.A), K.Kovačiková
(8.A), M.Koky (7.A)
2. Rizika v dopravě
3. Poruchy příjmu potravy
J.Sakajtová (8.A)
4. Alkohol
5. Syndrom CAN
K.Kovačiková (8.A)
6. Školní šikanování
R.Král (6.A),projevy vzniku možné šikany vůči novému
žáku Tomášovi Čarnému (7.B)
7. Kyberšikana
8. Homofobie
9. Extremismus, rasismus,
xenofobie
10. Vandalismus
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11. Záškoláctví

K.Česká (8.B), M.Demeterová (6.A),
L.Danč (7.B), O.Claverová (8.B),
T. Kristóf (8.A), K.Kovačiková (8.A),
J.Košík (6.B), Žolták (7.B),
M.Demeterová (6.A),
D.Ferenc (7.B), K.Horváthová (7.B),
L.Otradovský (8.B),
A.Tatayová (8.A),
B.Miko (6.A), J.Jano (7.A),
D.Daňo (8.A),
A.Tatayová (8.A)

12. Krádeže
13. Tabák

L.Danč (7.B)
Kouření na dívčích záchodech - viník neodhalen

Jiné – specifikujte:

L.Otradovský (8.B) - slovní napadení učitele,
K.Česká (8.B) - agresivita vůči spolužákům,
M.Koky (7.A) - rvačka se spolužákem, urážka vyučující,
nevhodné chování ve výuce
(pohyb ve slipech ve třídě,…),
hraní kostek o peníze o přestávce,
M.Benešová, T.Stiborová (8.B) - nekázeň,
drzé chování,
rvačka o přestávce mezi J.Janem (7.A) a J.Košíkem
(6.B) kvůli soukromému konfliktu mimo školu (+ na
internetu),
Marek Koky (7.A) - nevhodné chování + drzé chování,
Denis Wild (7.A) - drzé chování,
Dominik Otradovský (8.B) - drzé chování
k vyučujícím
+ další případy nekázně a drzosti - viz. udělená
kázeňská opatření

Školní knihovna
Knihovna je rozdělena na část pro žáky a pro učitele. Je v ní okolo 4 000 svazků
jak naučného, tak zábavného charakteru. V části pro učitele se nachází literatura pro
společnou četbu žáků, pro další vzdělávání učitelů a knihy, které mohou vhodně
doplnit výuku. Během školního roku se uskutečňují exkurze pro bližší seznámení
s funkcí knihovny. Je otevřena každý týden, knihy jsou průběžně doplňovány a
opravovány. Ve škole je také pobočka veřejné knihovny, dostupná žákům v době
těsně navazující na vyučování.
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Školní akce ve školním roce 2012 / 2013
Prodej papírenského zboží
Besedy - Policie ČR - žáci přípravných říd + 1. - 4. ročník
Projekt "Poznáváme ÚL a okolí" - Střekov, Brná 4.A, B
ZOO ÚL - 9.A
Besedy - Policie ČR - žáci 5. - 9. ročníku
říjen
Projekt "Poznáváme ÚL a okolí" - Erbenova vyhlídka 4.A, B
Koncert "FUSION" v KD ÚL - 8.A, B, 9.A
Coca Cola Cup - fotbal - kvalifikace - výběr žáků 2.stupně
Okresní kolo v malé kopané - základní skupina žáků 6. a 7. tříd
Exkurze - místní pobočka SVK - 6.r.
Praha - exkurze 5.B
Hrad Střekov a zdymadla - 3.A, B
Úřad práce IPS - 9.A
Návštěva volnočasového centra YMCA - 5.B
Trivis - ukázka sebeobrany - 8.A, B, 9.A
Exkurze do DDM - chovatelství - dívky 7.r., chlapci 6.r.
Přírodovědný klokan - žáci 8. a 9. ročníku
Akce "Den elektroúčesů" - žáci celé školy
Nová dobrodružství veverky Zrzečky - divadlo - př.tř. + 1.r.
Exkurze na SŠ elektrotechniky a spojů - výukový den 9.A
listopad Úřad práce IPS - žáci vycházející z nižších ročníků
Olympiáda v českém jazyce - výběr žáků 2. stupně
Exkurze do planetária a botanické zahrady v Teplicích - 5.A
Pohár ČFBU - florbal - výběr žáků 1. stupně
Pobavme se o alkoholu - přednášky pro 7.a 8.r.
Návštěva volnočasového centra YMCA - 6.A, B
Fotografování tříd
Veletrh vzdělávání - žáci 8. a 9. ročníku
Projekt "Děti a právo" - přednášky a konzultace kurátorky - 8.r.
Pořadatelství základní skupiny OK ve florbalu žáků 8. a 9. r.
Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou - PT1,2, 1.A,B a 3.A,B
Dějepisná olympiáda - výběr žáků 2.stupně
Družinová akce - pohádkové bytosti - přespání ve škole
prosinec Červená stužka - prevence AIDS - 8.B
Mikulášská nadílka - 9.A - pro 1.stupeň a školky
Vánoční besídka tříd 1.stupně
Besídky přípravných tříd
Den otevřených dveří + školní vánoční trhy
Poznáváme ÚL - Trmice - 4.A,B
Vánoční turnaj čtveřic ve futsalu - 5. - 9.r.
Diskotéka v aule
Výstava betlémů - 6.A, B, 3.A,B
Exkurze - skleníky PF - 6.r. - hoši
Florbal - okresní kolo - chlapci 6.a 7.ročníku
Přednášky - finanční gramotnost 9.A 4 vyuč. hodiny
leden
Zápis žáků do 1. tříd
Krajské kolo - Teplice - florbal žáků 6.a 7. ročníku
září

25

únor

březen
duben

květen

červen

Exkurze - Planetárium Teplice - 5.B
Výstava Chráníme českou korunu - Muzeum ÚL - 6.A
Dopravní výchova 4.A,B
Exkurze do Masarykovy nemocnice - 1.A, 1.B
Recitační soutěž - 1.st i 2.st.
Karneval pro 1. a 4.ročník
Beseda s HIV pozitivním - 7. - 9.r.
Poznáváme ÚL - Předlice, Klíše - 4.A,B
Pythagoriáda - 6. - 8.r.
Okresní kolo v přehazované - 6. a 7.r.
Dodatečný zápis žáků do 1. tříd
Program Jak se nestát závislákem 6.A,B
Mumie - jeden svět nestačí - film 9.A
Maškarní karneval - 5.B
Matematický klokan - 2.st.
Exkurze - elektrárna Ledvice - 9.A + výběr žáků 8.r.
Divadlo Velryba Lízinka - př.tř. + 1.r.
Exkurze ke Dni Země - Malé sedlo - 3.A,B
MC Donald´s Cup - 2. - 5.r. - školní kolo
Exkurze- hrad Střekov - 4.A,B
Exkurze - skleníky PF 6.r. hoši
Pernštejni - Přemyslovci na českém trůně - 5. - 9.r.
Košík plný rozumu - hra - školní kolo - krajské kolo
Vybíjená - okresní kolo - 4. a 5.r.
Čarodějnice - aula - 4.A,B
Projekt Den Země - čistička, skleníky PF, sběrný dvůr - 2.st.
ZOO ÚL 1.A,B, př. třídy, 3.A
Minifotbal - okresní kolo 8.a 9.r.
MC Donald´s Cup - 2. - 5.r. - okresní kolo
Projekt Podpora řemesel - 8.A,B
Volejbal - okresní kolo - dívky 8. a 9.r.
Všeználkova olympiáda - výběr žáků 1.st.
Exkurze - Praha - 6.B
Pohár rozhlasu - atletické závody - 2.st.
Zeměpisná exkurze - Sněžka - výběr žáků 8. a 9.r.
Rynoltice - 3 denní výlet - výběr žáků 4.ročníku
Uhelné safari - výběr žáků 8.ročníku
Minivolejbal - turnaj trojic - výběr 2.st.
Exkurze - skleníky PF - 7.A
Kinderiáda - výběr žáků 2. - 5.ročníku
Dopravní výchova - 4.A,B
Exkurze - farma Skalka- 7.B
Exkurze do Masarykovy nemocnice - PT1, PT2
Sportovní akce - areál Chabařovice - 6.A,B
Exkurze na Větruši - PT2
Vystoupení iluzionistů v Teplicích - 7.A, B 9.A
Exkurze - skleníky PF - 3.A,B
Turnaj v bowlingu - 2.st.
Branné dny - celá škola
ZOO Děčín - 3.A,B, 5.B
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Hřiště Severní Terasa - PT1, PT2
Exkurze - Praha - 5.A
Střížovický vrch - 9.A
ZOO ÚL - 2.A
Sportovní akce - Beach aréna - 6. a 7.r.
Paintball - výběr žáků 8.r.
Školní akademie - Národní dům ÚL
Kurz právního vědomí - pro 2.st. - MP
Turnaj v Call of Duty - počítačová hra - 2.st.
Florbalová liga - exhibice + vyhlášení výsledků
Přebor školy ve stolním tenisu
Sportovní den - 1. a 2.st.
Dlouhodobě probíhající akce školy:
Projekt "Děti a právo" - konzultace s kurátorkou
Projekt Moderní škola
Projekt Recyklohraní

Úspěchy žáků v soutěžích 2012 / 2013

Atletika
15.5. 2013 OF Poháru rozhlasu
1. m. mladší žáci
KF 3. m.
Reischel Jakub 7. A
Ferenc Dominik 7. B
Čurda Dominik 7. A
Duna Janusz 6. B
Košík Jindřich 6. B

Jiskra Petr 7. B
Kouba Jaroslav 7. A
Farkáš Marek 7. B
Ferenc Václav 6. B
Ličko Lukáš 6. A

Minifotbal
10.5. 2013 OF malá kopaná
2. m. starší žáci
Müller Rudolf 8. B
Boháček Martin 8. B
Sahula Josef 8. A
Farkaš Filip 9. A
Boček Jan 8. B

Dvořák Dominik 9. A
Jano Petr 7. A
Hanzel Miloslav 7. A
Liška Martin 9. A
Čundrle Václav 8. B
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19.10. 2012 OF malá kopaná
1. m. mladší žáci
Reischel Ondřej 7.A
Reischel Jakub 7.A
Wild Denis 7.A
Váňa Jan 7.A
Farkáš Marek 7.B

Ferenc Dominik 7.B
Jahoda Radek 7.B
Jiskra Petr 7.B
Rambousek Jakub 6.B

Volejbal
13.5. 2013 OF
3. m. starší žákyně
Čurdová Karolína 7. A
Holubová Petra 8. B
Stiborová Tereza 8. B

Zajíčková Tereza 7. A
Mendeová Linda 8. B
Šultová Barbora 8. B
Minivolejbal

28. 5. 2013 OF
2. m. mladší a starší žáci
Reischel Jakub 7. A
Čurdová Karolína 7. A
Holubová Petra 8. B

Farkáš Marek 7. B
Zajíčková Tereza 7.A
Stiborová Tereza 8.B

Preventan cup
25. 4. 2013 OF
3. m. starší děti 1.stupně
Kučerová Viktorie 4. A
Džudža Martin 4. B
Boháček Patrik 4. B
Bubnár Ondřej 5. A
Oláh Michal 5. B
Ježek Jakub 5. B

Šmejkal Ondřej 4. A
Lam Dominik 4. B
Mičán David 5. A
Kozák Pavel 5. B
Štemberová Nikola 5. B

Florbal
7.12.2013 OF florbal
2. m. mladší žáci
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Reischel Ondřej 7.A
Reischel Jakub 7.A
Kouba Jaroslav 7.A
Váňa Jan 7.A
Farkáš Marek 7.B

Čurda Dominik 7.A
Jahoda Radek 7.B
Jiskra Petr 7.B
Duna Janusz 6.B
Sluka Marek 6.B

Informace o výsledcích inspekcí a kontrol provedených ČŠI
Ve školním roce 2012 / 2013 nebyla na škole provedena fyzická kontrola ani
inspekce.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012 / 2013

datum

název

účastníci

30.8.
19.9.
25.9.

Právo ve škole
Kyberšikana
Setkání pracovníků z oblasti prevence
a práce s mládeží - PČR
Jak na mezipředmětovou spolupráci na
příkladu tématu krajina
Amnesty international ?

M.Zimmermannová
M.Kunzová
M.Kunzová, M.Zimmermannová

18.10.
23. 24.11.
5.12.

Co dělat, když žáci nevědí, jak řešit
úlohu?
5.12.
Řešení interetnických konfliktů a
zvládání odlišností
6. - 7.12. I mlčení je lež, Paměti a paměti,
zapomínání a vzpomínání - Dějepis
6.2.
Co dělat, když žáci nevědí, jak řešit
úlohu? II.
6.3.
Metody vyučování čtení
6.3.
Škola? V pohodě!
18.3.
IA tabule + práce se softwarem
Easiteach
19.4.
Využití médií ve výuce dějepisu
23.4.
Školní vzdělávací program - změny a
realizace ve výuce

J.Musil
J.Musil
V.Oliverius
M.Zimmermannová
J.Musil, V.Kolompárová
V.Oliverius
D.Opatová, M.Najmanová
R.Krausová
všichni učitelé 1. stupně + M.Kunzová
J.Musil
F.Bret
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Stravování
Ve školní roce 2012/2013 nedošlo i přes neustále rostoucí náklady na potraviny a
energie k navýšení ceny obědů. Pro školní rok tedy platila následující tabulka.
kategorie
I. M
II. V
III. X
IV. Y

věk
3-6
7 - 10
11 - 14
15 +

cena
17,19,21,22,-

Cena zaměstnaneckého oběda byla 26,- ( 17,- platili zaměstnanci sami, 9,- činil
příspěvek z FKSP ). Obědy „cizím strávníkům“ byly prodávány za 42,- Kč ( 26,- cena
oběda + 16,- režijní náklady ) .
Strava je pestrá a kvalitní, obědy jsou obohaceny vitamínovými nápoji s obsahem
jódu. Na výběr je každodenně s výjimkou prvního dne v měsíci ze dvou jídel.
Areál školní jídelny prošel před lety rekonstrukcí, větší problémy činí pouze
zastaralé vybavení kuchyňskými stroji.
Stav pracovníků:

vedoucí ŠJ
1 hlavní kuchařka
1 kuchařka
2 pomocné kuchařky

I v tomto roce byl žákům i zaměstnancům k dispozici bufet. Bufet je k dispozici
v době před vyučováním, o velké přestávce, která především z tohoto důvodu trvá 30
minut, a v době výdeje oběda. Prodej je zajišťován vlastními zaměstnanci.

Závěr
Úroveň našich žáků lze bohužel označit maximálně za průměrnou. Největším
problémem se jeví nepříznivé sociální klima především v oblasti mojžířského sídliště,
které má samozřejmě dopad i na školu. Naděje upírané k IPRM Ústí nad Labem
oblasti Mojžíře, kde výsledkem měla být revitalizace této části města, což by bylo
škole jenom ku prospěchu, příliš naplněny nebyly. Díky nedostatečnému zájmu ze
strany vlastníků domů a bytů bylo ve vyčleněné oblasti proinvestováno mnohem
méně peněz, než se městu podařilo získat. Očekávaný příznivý dopad je výrazně
menší a na vnímání oblasti jako tzv. „špatné adresy“ se nic nezměnilo. V oblasti tak i
nadále postupuje jakási „ghettoizace“ a to jak na sociálním, tak i na etnickém
principu.
Škola i přesto, nebo spíše právě proto usiluje o další rozšiřování zájmové činnosti
pro žáky zejména v rámci kroužků. Počet zájmových kroužků je dlouhodobě vysoký a
široký záběr umožňuje realizaci všem žákům školy. Škola rovněž umožňuje činnost
sportovním oddílům, ve spolupráci s kterými usiluje o výrazné zapojení žáků školy.
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Škola realizuje ať už samostatně nebo ve spolupráci s mimoškolními
organizacemi celou řadu projektů zaměřených na zlepšení situace jak žáků tak okolí
školy. Největším realizovanou akcí tohoto druhu byl projekt „Rozšíření služeb pro
žáky se sociokulturním znevýhodněním a SPU“. Tento projekt s náklady cca 2 mil.Kč
byl realizován v rámci OPVK Rovné příležitosti dětí a žáků v Ústeckém kraji.
Zajištění školy učebními pomůckami je na dobré úrovni. Škola disponuje
dostatečným množstvím odborných učeben, neustále se dle našich finančních
možností pracuje na zkvalitňování a modernizaci jejich vybavení. V posledních letech
díky citelně omezenému množství finančních prostředků se však musíme zaměřovat
spíše na udržení stávajícího stavu. Výrazné zlepšení vybavení výpočetní technikou
přinesla realizace projektu „Moderní škola“ v rámci výzvy „EU peníze školám“.
Součástí výroční zprávy jsou tabulkové přílohy v systému KEVIS.

V Ústí nad Labem dne 30.9.2013

Mgr. Karel Bendlmajer
ředitel školy

Výroční zpráva byla školské radě k posouzení a připomínkování předložena
dne 4.10.2013 a schválena na její schůzi dne 15.10.2013.
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