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1. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2019  

dotace ÚK – přímé náklady          58 803 541,00 Kč  

dotace ÚK – obědy do škol                 98 266,00 Kč 

dotace zřizovatel provoz            7 579 000,00 Kč 

dotace zřizovatel – Sportovní čtyřlístek     200 010,00 Kč 

dotace celkem           66 680 817,00 Kč 

výsledek hlavní činnosti               187 955,24 Kč 

výsledek hospodářská činnost               127 153,00 Kč 

celkový výsledek               315 108,24 Kč 
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Financování podle nových pravidel: 
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2. Přehled akcí 2019 – 2020  

     Po celý školní rok probíhaly návštěvy v Městské knihovně Litvínov, každá třída 1. i 

2. stupně se zúčastnila alespoň jedné besedy s pracovníky městské knihovny na předem 

zvolené téma.  

Pravidelně dochází do školy preventistka Městské policie Litvínov – paní Hejčová – 

v každé třídě 1. st. Pravidelně beseduje s žáky na aktuální téma (např.: Osobní bezpečí, 

BESIP, vztahové aktivity …) 3. ročníky se zúčastnili programu Zdravotního ústavu Ústí nad 

Labem Putování za zdravím a zdravým pohybem. Využili jsme také nabídky besed 

společnosti CEV VIANA zaměřené na ekologii a badatelskou činnosti. 

 
Září  
Adaptační odpoledne pro prvňáčky – I. A, B, C; ukázka miniházené pro žáky I. Stupně ZŠ; 
zahájení plaveckého výcviku; „Tonda obal na cestách“ – celá škola, Adaptační pobyty pro 
žáky 6. ročníku; zeměpisné exkurze, ŽP- slavnostní jmenování členů parlamentu; ŠD – 
Divadlo Řimbaba; PT – Beseda s preventistkou Městské policie p. Hejčovou – Dopravní 
prostředky, Bezpečnost na silnici, v provozu, chodec, Olympijský celoškolní celoroční 
projekt – září – únor 
 
Říjen  
Týden knihoven, třídní projekty Halloween; Týden inkluze – celá škola; zeměpisné 
exkurze; soutěž „Evropa + EU“ – 9. roč.; návštěva Planetária Most „Zelenáč“ – akce EVVO; 
ŽP – horké křeslo, okresní finále – přespolní běh, dívky; oblastní kolo – přehazovaná, 
dívky; PT – týden knihoven, ŠD – Aktivity k inkluzi, zasedání spolku; účast na Matematické 
soutěži “LOGIK”, gymnázium Most; Exkurze na SOŠ Hamr s žáky a 8. ročníku v rámci VoP a 
Prezentace Scholla Humanitas pro 8. ročník ve VoP  

 
Listopad 
Pasování prvňáčků na školáky a Den otevřených dveří; Adventní dílny, Trivia – s využitím 
rezervačního systému; ŽP – MŽP a školní tma;  Prezentace středních škol; „Krušnohorský 
šestiboj“ – florbal; Den tolerance; Adventní tvořivé dílny; workshop pro učitele „Hry pro 
neklidné děti“; zdobení vánočního stromu; ŠD – Bubnování; Vánoční jarmark,Turnaj florbal 
– okresní kolo; Exkurze Greiner 8. r.; výchovná komise; ŽP – „dobré skutky“; Workshop 
pro učitele Aktivizační metody ve výuce, projekt k 30.výročí sametové revoluce – Retro 
týden, Návštěvy besed na IPS MÚ v Mostě s žáky 9. ročníku, Prezentace SŠMEP z Mostu 
pro 9. ročník  
 
Prosinec  
“Peklo ve škole” hravé dopoledne pro žáky I. Stupně v režii žáků z devátých tříd, vánoční 
zpívání na schodech – celá škola a předškoláci z našich MŠ, Vánoční tradice Krušnohoří 
6. A, B, C;  workshop pro učitele „Pomáháme školám k úspěchu“; „Šplhoun“ – oblastní 
kolo; Den lidských práv; „.,ŽP – tradiční vánoční jarmark PT – výukové programy 
Ekologického centra VIANA – Mraveneček, Včelka, zámek Litvínov – výstava vánočních 
stromků, beseda v knihovně – Večerníček, spaní ve škole 8. B, 9. B, Techmánie Plzeň 9. 
B; Zpívání na schodech; ŠD – Vánoční dílna, Sférické kino, Exkurze v Dopravních 
podnicích Mostu a Litvínova s žáky 8. ročníku v rámci VoP, Prezentace povolání Mzdová 
účetní s žáky 8. ročníku v rámci VoP, Den zdraví na SŠZ v Mostě – 9. ročník 
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Leden  
Lyžařský kurz na Klínech v rámci projektu Čtyřlístek; Projekt 9. Tříd – Ozoboti v němčině; 
Návštěva ministra školství; ŽP – Veselý psí ocásek, charitativní akce PT – beseda 
s preventistkou Městské policie p. Hejčovou – Kamarádské vztahy, klima ve třídě, ŠD- 
Divadlo Řimbaba, Zdravotní ústav – 8. ročníky, oblastní kola v basketbalu, Den elegance, 
Exkurze na EDUCHEM na Meziboří s žáky 9. ročníku, Prezentace Unipetrolu a VŠCHT 
Praha pro žáky 8. ročníku v rámci VoP 
 

Únor  
Kvůli nepříznivému počasí zkrácený lyžařský výcvikový kurz pro žáky 3. – 5- tříd; divadelní 
představení pro předškoláky z MŠ, Týden zdraví, lyžařský výcvik pro 2. stupeň – Klínovec; 
Masopustní hravé dopoledne; ŽP – Valentýnská pošta;  informační odpoledne pro rodiče; 
schůzka Spolku rodičů a přátel školy; workshop pro učitele – „Jak na šablony“; ŠD – Výroba 
velikonočních řetězů na výstavu, Setkání metodiků prevence; Exkurze do ŠJ – prezentace 
povolání Vedoucí ŠJ a Kuchařka 
 
Březen   
Hravé odpoledne pro budoucí prvňáčky – seznámení se školou  
 
Duben  
Zápis do 1. tříd   
 
Květen 
Nové webové stránky 

Červen  
Založen Instragram školy #zsruska  

 
Červenec   

Plánované opravy, rekonstrukce střešního pláště  
 
Srpen 
Plánované opravy, rekonstrukce střešního pláště školy, DVPP – ICT pro sborovnu, 
prožitkový pobyt pro členy rozšířeného vedení na Lesné, školení kybernetické bezpečnosti 
pro všechny zaměstnance.  
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3. Přehled DVPP (vč. MŠ) 
 

 Datum Jméno Název semináře Místo 

1. 29.8.2019 Iveta Bílková Jak být laskavým a efektivním učitelem Ústí nad Labem 

2. 29.8.2019 Andrea Vašinová Jak být laskavým a efektivním učitelem Ústí nad Labem 

3. 29.8.2019 Eva Frýbová Jak být laskavým a efektivním učitelem Ústí nad Labem 

4. 10.9.2019 Judita Žemličková DVPP ? Ústí nad Labem 

5. 18.9.2019 Kamila Matějů Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období Ústí nad Labem 

6. 23.9.2019 David Kubát Začínající učitel v adaptačním období Ústí nad Labem 

7. 24.9.2019 Alexandra Vopelková Setkání kariérových poradců Lovosice 

8. 25.9.2019 Martina Piskačová Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a 

žáků na počátku školní docházky 
Most 

9. 26.9.2019 Jiří Ondráček Vedení školy a jeho role v adaptačním období Ústí nad Labem 

10. 26.9.2019 Martina Piskačová Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a 

žáků na počátku školní docházky 
Most 

11. 4.10.2019 Alexandra Vopelková II. ročník vzdělávacího veletrhu Litoměřice 

12. 4.10.2019 Andrea Vašinová II. ročník vzdělávacího veletrhu Litoměřice 

13. 10.10.2019 Eva Vonšovská Platná legislativa ve školství – Stravovací služby-

systém kritických bodů HACCP 
Most 

14. 10.10.2019 Kamila Matějů Mapové dovednosti v geografické výuce 2. st. ZŠ Ústí nad Labem 

15. 10.10.2019 Stanislava Hlubinová Platná legislativa ve školství – Stravovací služby – 

systém kritických bodů HACCP 
Most 

16. 10.10.2019 Jitka Trávníčková Mapové dovednosti v geografické výuce 2. st. ZŠ Ústí nad Labem 

17. 14.10.2019 David Kubát Začínající učitel v adaptačním období Ústí nad Labem 

18. 14.10.2019 Jitka Trávníčková Vědomostní soutěž po Evropě s úsměvem Most 

19. 15.10.2019 Kamila Matějů Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období Ústí nad Labem 

20. 15.10.2019 Alexandra Vopelková Kariérové poradenství v praxi Praha 

21. 15.10.2019 Pavla Tomášová Konference – Školství 2020 Praha 

22. 16.10.2019 Alexandra Vopelková Výchovné poradenství Most 

23. 17.10.2019 Jana Kudrnová Jak na hudebku Most 

24. 22.10.2019 Ivan Sochor Roadshow pro školy Ústí nad Labem 

25. 25.10.2019 Jiří Ondráček Vedení školy a jeho role v adaptačním období Ústí nad Labem 

26. 7.11.2019 Evženie Žemličková ICT v Mateřské škole Žatec 

27. 7.11.2019 Jana Kudrnová ICT v Mateřské škole Žatec 

28. 8.11.2019 Judita Žemličková Kapradí 2019 Litoměřice 

29. 11.11.2019 Kateřina Kurinovská Školení mzdové účetní Most 

30. 12.11.219 Kamila Fridrichová Mediální výchova IV-Fake nows a bezpečné 

chování v online prostoru 
Praha 

31. 12.11.2019 Alena Brabcová Jak na společné vzdělávání III Ústí nad Labem 

32. 12.11.2019 Ivana Šabková Mediální výchova IV-Fake news a bezpečné 

chování v online prostoru 
Praha 

33. 12.11.2019 Pavla Kostelecká Jak na společné vzdělávání III Ústí nad Labem 

34. 12.11.2019 Gabriela Chaloupková Jak na společné vzdělávání III Ústí nad Labem 

35. 12.11.2019 Jitka Bendlová Jak na společné vzdělávání III Ústí nad Labem 

36. 14.11.2019 Lucie Knoblochová Šablony ICT v MŠ Žatec 

37. 14.11.2019 Evženie Žemličková Šablony ICT v MŠ Žatec 

38. 14.11.2019 Jana Kudrnová Šablony ICT v MŠ Žatec 

39. 18.11.2019 Renata Hoblíková Nácvik sociálních dovedností pro žáky s PAS a 

ADHD 
Chomutov 

40. 18.11.2019 Darina Vaníčková Nácvik sociálních dovedností pro žáky s PAS a 

ADHD 
Chomutov 

41. 21.11.2019 Lucie Knoblochová Šablony ICT v MŠ Žatec 

42. 21.11.2019 Jana Kudrnová Šablony ICT v MŠ Žatec 

43. 21.11.2019 Evženie Žemličková Šablony ICT v MS Žatec 

44. 28.11.2019 Kateřina Kurinovská Školení mzdové účetní Ústí nad Labem 

45. 28.11.2019 Iveta Bílková Strategie vyšetřování šikany II. Práce se třídou Teplice 

46. 28.11.2019 Evženie Žemličková Šablony ICT v MŠ Žatec 

47. 28.11.2019 Eva Frýbová Strategie vyšetřování šikany II. Práce se třídou Teplice 

48. 28.11.2019 Jana Kudrnová Šablony ICT v MŠ Žatec 

49. 28.11.2019 Lucie Knoblochová Šablony ICT v MŠ Žatec 

50. 14.1.2020 Miroslava Soukupová Schůzka školních garantů projektu APIV B Ústí nad Labem 

51. 24.1.2020 Kateřina Kurinovská Školení mzdové účetní-roční zúčtování za rok 2019 Ústí nad Labem 

52. 24.1.2020 Ivan Sochor Školení-Co by měl znát správce Bakalářů Praha 
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53. 25.1.2020 Ivan Sochor Školení-Co by měl znát správce Bakalářů Praha 

54. 27.1.2020 Alexandra Vopelková Porada výchovných poradců ZŠ Most 

55. 5.2.2020 David Kubát Začínající učitel v adaptačním období Ústí nad Labem 

56. 12.2.2020 Kamila Matějů Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období Ústí nad Labem 

57. 27.2.2020 Lucie Burdová Jóga se Sítou Most 

58. 28.2.2020 Judita Žemličková Setkání koordinátorů EVVO Ústí nad Labem 

59. 3.3.2020 Dana Holubová Cvičení pro rozvoj pozornosti v MŠ Most 

60. 3.3.2020 Raduše Machová Cvičení pro rozvoj pozornosti v MŠ Most 

61. 3.3.2020 Hana Koldusová Cvičení pro rozvoj pozornosti v MŠ Most 

62. 10/2019-

6/2020 
Jiří Ondráček SIPO-Vedení školy a jeho role v adaptačním 

období 
Ústí nad Labem 

63. 10/2019-

6/2020 
Kamila Matějů SIPO-Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním 

období 
Ústí nad Labem 

64. 10/2019-

6/2020 
David Kubát SIPO-Začínající učitel v adaptačním období Ústí nad Labem 

65. 11.-15.5.2020 Lenka Vaňková FIE  Litvínov 

66. 29.6.2020 Petra Morávková Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a na 1. st. ZŠ Teplice 

67. 29.6.2020 Jana Poláčková Poruchy pozornosti u dítěte v MŠ a na 1. st. ZŠ Teplice 

68. 25.6.2020 Jana Heinc Buchalová APIV-Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků 

se SVP-VPP 
Žatec 

69. 25.6.2020 Martina Zázvorková APIV-Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků 

se SVP-VPP 
Žatec 

 

 

 

 

4. Přehled aktivit ŠMP  
 

Aktivity pro žáky 

Prevence MP 
Litvínov 

1 hod/pololetí 
přípravná třída, školní družina, 1. – 7. r. 

besedy p. Hejčové na aktuální téma (Prvňáček na jedničku, vztahy 
v kolektivu, závislosti, sociální sítě, kyberšikana, vztahy 

k autoritám, tolerance, nebezpečná místa, osobní bezpečí, vliv 
party) 

Zdravotní Ústav 
Ústí nad Labem 

2 hod/pololetí – 3. r. 
Putování za zdravím a pohybem – zvýšení zdravotní gramotnosti a 

motivace ke zdravému životnímu stylu 

2 hod/pololetí – 8. r., 9. r. 
Reprodukční zdraví a pohlavní choroby – vytvoření správných 
postojů, způsobů chování a zodpovědnosti v oblasti prevence 

pohlavně přenosných chorob zvýšení úrovně znalostí o 
možnostech prevence pohlavně přenosných chorob 

Nestlé pro zdraví 
dětí 

1 hod – 2. – 7. r. 
Zvýšení zdravotní gramotnosti a motivace ke zdravé výživě 

Kočičí zahrada 13 hod – 3. C, 4. C 

Rozvoj sociálních dovedností dětí a prevence rizikového chování 
v dětském věku 

Projekty pod 
záštitou ÚK 

    8. r. „Zdravý a nezávislý“ (Revolution Train Praha, Zdravotní 
Ústav, navazující práce v hodinách VZ) 

6. r. „Rozhlédni se, človíčku“ (adaptační pobyt) 

Sociální 
protidrogová 

poradna Janov 

1 hod – 8. a 9. r. 
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Činnost poradny, cílová skupina, zvýšení povědomí o látkových 
závislostech, vliv na nejbližší okolí závislého, možnosti řešení 

souvisejících problémů 

 

 Aktivity pro rodiče 

Rodičovská 
kavárna 
beseda 

„Přechod na druhý 
stupeň a úskalí 
s tím spojené“ 

Cílová skupina – rodiče budoucích šestých ročníků 
Cíl – teoreticky i prakticky připravit rodiče na základní biologické, 

psychologické a osobnostní změny dítěte, rozdíly mezi prací, 
zodpovědností a samostatností na I. A II. Stupni  

„Co nás trápí“ 
(v rámci třídních 

schůzek) 

Cílová skupina – rodiče žáků 4. – 9. r. 
Cíl – seznámení s aktuálními projevy rizikového chování, jejich 

prevence, možnosti řešení 

„Co nosím 
v hlavě“ 

(I. stupeň) 

Cílová skupina – rodiče žáků I. Stupně 

Cíl – pomocí jednoduchých obrázků ve spojení s textem žáci 
odkrývají své radosti, strach, pocit bezpečí a ohrožení 

„Vzkažte rodičům“ 
(8. – 9. r.) 

Cíl – pomocí odpovědí na 8 jednoduchých otázek žáci odkrývají 
své názory na rodiče, svět dospělých, jejich hodnotový systém a 

priority 

  

Aktivity pro pedagogy 

„Co nás trápí“ 
(v rámci třídních 

schůzek) 

Cílová skupina – třídní učitelé 4. – 9. r. 
Cíl – seznámení s aktuálními projevy rizikového chování, jejich 

prevence, možnosti řešení 

Výstup z besed  
p. Hejčové 

  

Cílová skupina – třídní učitelé 1. – 9. r. 
Cíl – seznámení s poznatky, zkušenostmi a závěry z jednotlivých 

besed pro další práci v třídnických hodinách 

Metodické 
doporučení a 

materiály  

Cílová skupina – třídní učitelé 1. – 9. r. 
Cíl – pro práci v třídnických hodinách, aktuálně řešené rizikového 
chování žáků (popis, charakteristika, projevy, následky, prevence) 

Workshop 
“Syndrom 
vyhoření” 

Cílová skupina- pedagogové školy 
Cíl: v rámci několika setkání se seznámit s rizikem syndromu 
vyhoření, jeho předcházení, pedagogové si mohli vyzkoušet 
některé praktické nácviky dovedností pro předcházení sy. 

Vyhoření. 
  

Průběžně:  

1/ činnosti dané vyhláškou č. 72/ 05 Sb. O poskytování služeb ve školách  

2/ Komunikace s MP Litvínov, APK, OSPOD, PČR a ostatními orgány při řešení 

konkrétních situací a projevů RCH  

3/ schránky důvěry, nntb.cz (anonymní sdělení o možné šikaně) 

4/ Školské poradenské pracoviště – pravidelné schůzky každý týden  

6/ Pravidelné setkání metodiků prevence Mostecka a Litvínovska pod vedením Mgr. K. 

Králíčkové, PPP Most (4x/rok) 
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5. Úprava školního řádu 
Školní řád – úprava platná od 1. 9. 2020 

18. Vyučování probíhá podle pevného rozvrhu schváleného ředitelkou školy. Tento rozvrh 

mají žáci/děti zapsáni ve školním zápisníku, žákovské knížce, popř. v notýsku. Pokud je 

vyučování ukončeno v jinou dobu, než je dáno rozvrhem hodin, jsou o tom prokazatelně 

informování zákonní zástupci dětí a žáků předem. Změny rozvrhu nebo výměny hodin učitelů 

povoluje ředitelka školy.  

V případě mimořádných událostí (uzavření školy ze závažných důvodů) může probíhat 

distanční výuka, která se řídí pravidly pro tuto formu výuky.  

Při distanční výuce je třeba přistupovat k žákům/dětem individuálně, respektovat a 
zohledňovat časové i technické možnosti rodin, rodinné prostředí, sociální zázemí 
(stanovovat pouze orientační termín odevzdání práce, nabídnout možnost předat vytištěné 
materiály ve škole apod.). 

Je možno zadávat domácí práce formou týdenních plánů (1.stupeň). 

Každý pedagog vybírá stěžejní učivo. Současně eviduje učivo, které v případě potřeby může 
být přesunuto do následujícího školního roku. Tato evidence bude podkladem pro jednání 
předmětových komisí a metodických sdružení. 

Prioritou zůstávají hlavní předměty – český jazyk, matematika, cizí jazyky, vyučující dalších 
předmětů, zejména výchovného charakteru (výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudební 
výchova, výchova k občanství, výchova ke zdraví apod.) zadávají práci na delší časové období 
a požadují maximálně jeden výstup měsíčně. 

Výklad nového učiva probíhá jednou z následujících forem: on-line výuka – prostřednictvím 
online prostředí MS Teams, výuková videa vytvořená přímo učiteli školy, případně odkazy na 
již vytvořená výuková videa, prezentace a další vzdělávací platformy. 

Je sjednocený termín na odevzdávání zadaných úkolů: cca 10 dní. 

Každý třídní učitel dbá na udržení sociálního kontaktu se svými žáky/dětmi, je s nimi ve spojení 
alespoň jednou týdně (formou videokonferencí, videohovorů přes různé aplikace – např. 
Teams, Skype aj., telefonních hovorů, osobních dopisů apod.). 

Každý vyučující udržuje po celou dobu přehled o všech „svých“ žácích/dětech, v případě 
delšího odmlčení nějakého žáka/dítěte se snaží zjistit a odstraňovat důvody nekomunikace. 
Na konci každého týdne o těchto žácích/dětecj informuje třídního učitele, ten následovně 
vedení školy. Škola v konkrétních případech spolupracuje s OSPODem. 

Samostatnou kapitolou je hodnocení v tomto období – hodnocení má motivační charakter a 
poskytnutí zpětné vazby. Pokud vyučující přistoupí k hodnocení známkou, vždy myslí 
především na motivační účinek tohoto známkování, z klasifikační stupnice využívá pouze 
známky 1,2,3. 
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Školní řád – pravidla hodnocení – úprava platná od 1. 9. 2020 

5.2.2. Žák 2. – 9. ročníku musí mít z každého předmětu alespoň 4 známky za každé pololetí, z toho 

nejméně jednu za ústní zkoušení. V předmětech s jednohodinovou dotací může být počet známek 

přiměřeně snížen. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Vyučující 

při hodnocení vychází z toho, aby hodnocení mělo motivační funkci a bylo doplňováno i formativním 

hodnocením. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého 

tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné ke zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno 

zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování. Výjimka je 

možná jen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě 

PPP/SPC. 

5.2.7. Elektronickou žákovskou knížku využívají žáci 4. – 9. ročníku, v rámci předmětu cizí jazyk je 

možné využít i ve 3. ročníku.   

Vyučující zapisují hodnocení do E-ŽK nejdéle do 3 pracovních dní po zhodnocení práce s žáky. Tento 

postup je nastaven z důvodu zpětné vazby pro žáky, kteří jsou zodpovědní za své vzdělávání, a jsou 

tak vedeni ke správné práci s chybou a nastavení učebních návyků pro další vzdělávání. 

Pro známky v elektronické žákovské knížce, tedy pro žáky 4. – 9. ročníku, jsou stanoveny hodnoty:  

➢ Váha 1 – běžná práce - aktivita v hodině, práce do sešitů či na pracovní listy, kontrolní úkoly, 

desetiminutovky apod.   

➢ Váha 2 – ústní zkoušení, diktáty, vlastní prezentace, referát, skupinová práce, projektová 

práce, plnění klíčových kompetencí  

➢ Váha 3 – kontrolní písemné, čtvrtletní a pololetní práce  

Hodnocení výchov je motivační a všechny známky mají váhu 1. 
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PROSTŘEDÍ ŠKOLY KVALITA VÝUKY 

klady 
- Výzdoba školy, nástěnky 
- Umístění školy  
- Fungující přípravná třída 
- Dopravní dostupnost 
- Bezpečnost kolem školy 
- Bezbariérovost 
- Školní knihovna a 

čtenářský klub 
- Barevnost 
- Nové WC v suterénu  
- výzdoba  
- centrum města  
- dobrá poloha školy 
- bazén, knihovna  
- útulnost 
- kvalita vybavení 
- výzdoba školy 
- vybavení knihovničkami 
- plošina  
- zařízení a vybavení 
- dostupnost 
- prostory 

 

zápory 
- Doplňování hygien. 

potřeb na WC (mýdlo …)  
- Rekonstrukce tělocvičen 
- Soc. slabí žáci  
- „rozpínání“ soc. slabých 

lokalit 
- Spádová oblast pro 

soc.slabé  
- „únava materiálu“ – 

zdivo, rozvody …  
- Špatné sociální zázemí 

rodin 
- Jsme „sběrná škola“  
- Silniční ruch 
- Malé kabinety pro 

vyučující 

klady 
- Škola hrou zde opravdu 

platí 
- Práce ve skupinách 
- Velká účast na 

mimoškolních akcích 
- Dobrá spolupráce Uč x AP 
- Kvalifikovaný pdg. sbor 
- Možnost dalšího 

vzdělávání 
- Doučování  
- Adapt. Pobyty 
- Kvalifikovanost učitelů  
- Individuální přístup 

k žákům  
- Asistenti pedagoga 
- Zapojování do projektů  
- Využití moderních 

technologií  
- Velmi dobrá materiální 

vybavenost pro výuku  
- Pomoc asistentů 
- Možnost úpravy ŠVP 

zápory 
- Páteční nezvonění 
- Velký počet dětí ve třídě 
- Vysoký počet soc. slabých 

žáků 
- Inkluze  
- Společenská prestiž 
- „papírování“  
- I velmi dobře připravená 

hodina někdy „spadne“ 
kvůli chování či nezájmu 
žáků 

- Nárůst problematických 
žáků 

- Obtížná motivace 
- „požadavek“ na 

zastoupení spec. 
pedagoga učitelem  
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příležitosti  
- Volnočasové aktivity 

(Lesánek, Schola 
Humanitas)  

- Informovanost ministra 
školství 

- Dostupnost sportovišť a 
kultury 

- Školní zahrada  
- Nová fasáda 
- Park v blízkosti školy  
- Využitelnost okolí školy 
- Využitelnost školních 

chodeb 
 
 
 
 
 
 

hrozby  
- Blízkost herny a 

restauračních zařízení  
- Pohyb nežádoucích osob 

v okolí školy 
- Demolice, ničení  
- Město – vandalismus  
- Snižování úrovně 

vzdělanosti  
- CPI – navýšení spádové 

oblasti  

příležitosti  
- Obnova pátečního 

zvonění 
- Nabídka DVPP 
- Nové, moderní pomůcky 

(tablety) 
- Projektové dny 
- Exkurze 
- Sportovní turnaje 
- Párový učitel  
- Podpora vedení v dalším 

vzdělávání 
- Knihy a časopisy na 

chodbách 
- Klaus ml. Ministrem   
- Navýšení mezd 
- Školní psycholog 

hrozby  
- Agresivita žáků 
- Nekázeň žáků ve výuce 

(ovlivňuje kvalitu výuky)  
- Klesající počet mladých 

učitelů 
- Žáci znemožňující výuku  
- Špatný příklad rodiny 
- Pasivita žáků i rodičů  
- Přístup některých žáků 

k výuce  
- Nedostatek učitelů  
- Inkluze  
- U dětí s SPU rozhodující 

slovo rodičů při volbě 
školy  

- Když to nebude na 
známku, nikdo nic dělat 
nebude  

- Malá podpora rodiny  
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- VZTAHY VE ŠKOLE - HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

klady 
- Příjemný kolektiv 
- Velmi dobré vztahy na I. 

stupni, dobrá spolupráce 
Uč. – AP – vedení  

- Fungující spolupráce i přes 
věkové rozdíly  

- Vstřícnost 
- Spolupráce  
- Na I. stupni výborné vztahy 

včetně vztahů s AP a ZŘ,  
žádné konflikty a spory 

- I. stupeň výborné 
- Snaha pomoci kolegovi 
- Podpůrná vzájemná pomoc  
- Dobrá komunikace  
- Kolegiální vztahy na I. stupni  
- Společná domluva  
- Dobré vztahy 

 

zápory 
- Pomluvy  
- Nekolegialita  
- Malá spolupráce mezi I. a II. 

stupněm  
- Málo času ke vzájemné 

komunikaci  

klady 
- Žáci mají velký prostot na 

práci v hodině, je 
vyzdvihováno v čem je 
dobrý, co umí  

- Rychlá orientace 
v prospěchu  

- Různé druhy hodnocení – 
pochvaly, obrázky, razítka 

- Individuální hodnocení 
každhé dle jeho schopností  

- Sportovní úspěchy 
- Klasické známky jsou pro 

většinu dětí motivující 
- Různé formy klasifikace  
- Mají zpětnou vazbu 

zápory 
- Velký rozdíl ve vztahu učitel 

– žák při přechodu na II. 
stupeň  

- Žáci učitele často zneužívají  
- Práce na čas 
- Zkoušení před celou třídou 
- Nízká aktivita, nezájem o 

nabývání zkušeností 
- Náročnost hodnocení žáků 

se spec.potřebami 
- Hodnocení výchov 
- Nechuť a neschopnost 

sebehodnocení 
- Neobjektivní hodnocení 

žáků s poruchami učení  

příležitosti  
- Optimističtí lidé ve škole  
- Společné akce (stmelování 

kolektivu)  
- Noví učitelé = nový pohled 

na věc 
- Vánoční posezení  

 
 
 

hrozby  
- Stagnace žáků  
- Někteří učitelé na II. stupni 

neuznávají AP 
- Pomluvy 
- Povinné společné výjezdy = 

teambuilding 
- Velká administrativa  
- Nezájem o učitelskou 

profesi  

příležitosti  
- Slovní hodnocení u výchov 
- Zrušit hodnocení výchov 
- Zvyšovat podíl žáků na 

sebehodnocení 
- Využití zdravého selského 

rozumu  
- Jiný systém hodnocení 

výchov  

hrozby  
- Nevyrovnanost 

s neúspěchem  
- Dobří žáci odcházejí jinam  
- Nezájem žáků o vzdělání  
- Zrušení klasifikace  
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- MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - SPOLUÚČAST ŽÁKŮ (RODINY) 

klady 
- Vybavenost tříd  
- Celková vybavenost 
- Dostupnost PC 
- Hřiště  
- Odborné učebny 
- Dostatečné vybavení 
- Výborné 
- Dostatek mat. 

zabezpečení 
- Interaktivní tabule 
- Volnočasové koutky  
- Technické vybavení 
- Vybavenost tříd  
- Učební pomůcky 
- knihovna 

 
 
 

zápory 
- Vybavení tělocvičny  
- Zastaralé názorné 

pomůcky  
- Málo inter. Tabulí  
- Ničení školního majetku  
- Technický stav budovy  
- Vybavení PC učebny 
- Vybavení kabinetů 

pomůckami  
- Časté problémy s počítači 
- 2 PC učebny jsou málo  

klady 
- Trivia 
- Většinová spolupráce  
- Zájem žáků 
- Aktivní jedinci při 

vytváření projektů  
- Spolupráce 

s motivovanými žáky  
- Stále je dost rodičů, kteří 

mají zájem o kvalitu 
vzdělávání  

- Vánoční jarmark 
- Individuální přístup 

učitelů  
- Pomoc ze strany 

vyučujících  

zápory 
- Rodiče snižují autoritu 

učitele 
- Nezájem rodičů o 

spolupráci, komunikaci  
- Soc. slabí žáci  
- Nechuť plnit školní 

povinnosti  
- Nezájem rodičů o TS, 

trivia, akce školy  
- II. stupeň – upadá zájem o 

školu u dětí i rodičů  
- Pasivita 
- Ignorace dění ve škole 

z strany žáků i rodičů  
- Sociální rodiny  
- Nízká účast rodičů na TS  
- Malá spolupráce rodiny 
- Malý zájem o školu  

příležitosti  
- Zlepšení počítačové sítě  
- PC do kabinetu pro AP  
- Nové pomůcky  
- Učební pomůcky 
- Tablety 
- Vybavení pro soc. slabé  
- Účast na projektech – 

získání dotací 

hrozby  
- Nábytek (lavice a židle)  
- Zničení a odcizení 

majetku ve třídě (nůžky, 
pravítka)  

- Nové financování škol  
- Vandalismus 
- Rozpočet 
- Nedostatek financí  
- Stárnoucí technika  

příležitosti  
- větší zájem rodičů při 

onemocnění dítěte 
(úkoly)  

- hledání cest k další 
spolupráci se žáky i rodiči  

- spolupráce rodičů např. 
při vedení kroužků 

- zapojení žáků – divadlo, 
flétny … 

hrozby  
- Rodič jako špatný vzor pro 

dítě  
- Neúcta k učiteli  
- Podprůměrná spolupráce 

rodiny se školou  
- Nezájem rodičů o 

prospěch a spolupráci  
- Bojkotován akcí rodiči  
- Nezájem rodiny  
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- Klimatizace  horních 
patrech školy  

- Granty 
- Stále zlepšování prostředí 

šokly i výuky – podpora 
vedení  

- Koutky čten. gramotnosti  
- Notebooky pro učitele 
- Kabelové rozvody PC sítě  

 
 

- vzdělanost rodičů  - Přenesení zodpovědnosti 
za chování žáků na školu  

- Nedostatečná spolupráce 
rodiny se školou  

- Migrace soc. slabých rodin 
- Žádné postihy ze strany 

OSPOD 
- Snižování nároků na učivo 
- Nedodržování pravidel 

chování žáků 
 

 

 

 


